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ส่วนท่ี 1  บทนํา 
 

1. ความสาํคญัของการติดตามและประเมินผล 

  การตดิตาม (Monitoring) และ การประเมนิ (Evaluation) เป็นกระบวนการทีแ่ตกต่างกนัมจุีดหมาย    

ไม่เหมอืนกนั แต่กระบวนการทัง้สองมคีวามเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กนั และเมื่อนําแนวคดิและหลกัการตดิตามและ

ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

พนักงานส่วนตําบล พนักงานจา้ง สมาชกิสภาทอ้งถิน่ (อื่น ๆ ถา้ม)ี สามารถกํากบัดูแล ทบทวน และพฒันางาน 

พฒันาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ จงึเป็นการตดิตามผลทีใ่หค้วามสาํคญั ดงัน้ี 

  1. ผลการปฏบิตังิานของผูร้บัผดิชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพฒันาองคก์ารบรหิาร

สว่นตําบลอเีซหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ทีด่ําเนินการหรอืไม่ไดด้าํเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ทีไ่ดก้ําหนดไว้

หรอืไม ่รวมทัง้งบประมาณในการดาํเนินงาน 

  2. ผลการใชปั้จจยัหรอืทรพัยากรต่าง ๆ ในการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ ตรวจสอบ

ดวูา่แผนงาน โครงการเพือ่การพฒันาไดร้บัปัจจยัหรอืทรพัยากรทัง้ดา้นปรมิาณ และคุณภาพตามระยะเวลา

ทีก่าํหนดไวห้รอืไมอ่ยา่งไร 

  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไวห้รอืไม่เพยีงใด มี

ปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง ทัง้ในดา้นการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ การดาํเนินการตามแผนงานและโครงการ

เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ และขัน้ตอนต่าง ๆ ในการดาํเนินการตามโครงการเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 

  4. ความสําคญัของการตดิตามและประเมนิแผนเป็นเครื่องมอืสําคญัในการทดสอบผลการ

ดําเนินงานตามภารกจิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ว่าดําเนินการไดต้ามเป้าหมายทีก่ําหนดไวห้รอืไม่ 

ทําใหท้ราบและกําหนดทศิทางการพฒันาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและเกดิความชดัเจนทีจ่ะทําใหท้ราบถงึจุด

แข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กจิกรรมต่าง ๆ ซึง่อาจเกดิจากผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิ

สภาท้องถิ่น ปลดั/รองปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บรหิารระดบัหวัหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกอง 

บุคลากรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สภาพพืน้ทีแ่ละผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งเพือ่นําไปสูก่ารปรบัปรุงแผนงาน 

โครงการพฒันาให้เกดิความสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นแวดล้อมในสงัคมภายใต้ความต้องการและความพงึ

พอใจของประชาชนตาํบลอเีซ 

  บทสรปุของความสาํคญักคื็อ ในการไปสู่การวางแผนการพฒันาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อใหเ้กดิ

ผลสมัฤทธิเ์ชงิคุณค่าในกจิการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแขง็กต็้องเร่งรบีดําเนินการและจะตอ้งมี

ความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแขง็และพงึรอโอกาสในการ

เสรมิสรา้งใหเ้กดิจุดแขง็น้ี และเมือ่พบปัญหาและอุปสรรคกจ็ะตอ้งตัง้รบัใหม้ัน่ รอโอกาสทีจ่ะดาํเนินการและ

ตัง้มัน่อย่างสุขมุรอบคอบพยายามลดถอยสิง่ทีเ่ป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนตอ้งหยุดและถดถอย

ปัญหาลงใหไ้ด้ ดําเนินการปรบัปรุงให้ดขีึน้ตัง้รบัใหม้ัน่เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมโีอกาสกจ็ะต้องใช้

พนัธมติรหรอืผู้มสี่วนได้เสยีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดําเนินการขยายแผน 
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โครงการ งานต่าง ๆ พรอ้มการปรบัปรุงและเร่งรบีดําเนินการ สิง่เหล่าน้ีจะถูกคน้พบเพือ่ใหเ้กดิการพฒันา

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยการตดิตามและประเมนิผลซึง่สง่ผลใหเ้กดิกระบวนการพฒันาอยา่งเขม้แขง็

และมคีวามยัง่ยนื เป็นไปตามเป้าหมายประสงคท์ีต่ ัง้ไวไ้ดอ้ยา่งดยีิง่ 

 

 

 

2. วตัถปุระสงคข์องการติดตามและประเมินผล 

  การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่มุ่งคน้หาแผนงาน โครงการทีไ่ดด้ําเนินการไป

แล้วว่าสิง่ใดควรดําเนินการต่อไปตามวตัถุประสงคข์องแผนงาน โครงการ หรอืศกึษาระหว่างดําเนินการ

ตามโครงการเพื่อการพฒันาท้องนัน้ว่ามีปัญหาใดควรปรบัปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ

ประเมนิผลแผนงาน โครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ทีไ่ม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกดิปัญหาจาก

เรือ่งใด จงึไดก้าํหนดเป็นวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

  1. เพือ่เป็นเครื่องมอืในการบรหิารราชการทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ ซึง่จะช่วย

ตอบสนองภารกจิตามอํานาจหน้าทีข่องหน่วยงาน รวมทัง้ปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหด้ขีึน้ มปีระสทิธภิาพ       

และประสทิธผิล 

  2. เพือ่ใหท้ราบความกา้วหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้สภาพ

ผลการดาํเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพฒันาทอ้งถิน่ตามภารกจิทีไ่ดก้าํหนดไว ้

  3. เพื ่อ เ ป็นข ้อม ูลสําหรบั เร ่งร ดั  ปรบัปรุง  แก ้ไข ข ้อบกพร่องของการดํา เนินงาน 

โครงการ การยกเลกิโครงการทีไ่มเ่หมาะสมหรอืหมดความจาํเป็นขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ 

  4. เพือ่ทราบถงึสถานภาพการบรหิารการใชจ้า่ยงบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ 

  5. เพือ่สรา้งความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารทอ้งถิน่  ปลดั/รองปลดัผูบ้รหิารระดบัสาํนกั/กองทุก

ระดบัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีจ่ะตอ้งผลกัดนัใหก้ารดาํเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป

อย่างมปีระสทิธภิาพ บรรลุวตัถุประสงคก์บัใหเ้กดิประโยชน์กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ประชาชน

ในตาํบลอเีซหรอืสงัคมสว่นรวมมากทีส่ดุ 

  6. เพื่อตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามตวัชี้วดัรอ้ยละความสําเรจ็ของปฏบิตังิาน

ตามแผนงาน/โครงการของสาํนกั/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ขัน้ตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2548 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ้ 29 กําหนดว่า 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ มอีาํนาจหน้าที ่ดงัน้ี (1) กาํหนดแนวทาง วธิกีารใน

การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา (2) ดาํเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา (3) รายงานผลและ

เสนอความเหน็ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพือ่ใหผู้บ้รหิาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น พร้อมทัง้ประกาศผลการติดตามและ
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ประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแต่วนัรายงาน

ผลและเสนอความเหน็ดงักล่าว และตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่สามสบิวนัโดยอย่างน้อยปี

ละหน่ึงครัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี (4) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทาํงานเพือ่ชว่ยปฏบิตังิาน

ตามทีเ่หน็สมควร 

  1. การดาํเนินการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ มจีาํนวน 11 คน ประกอบดว้ย  

  1)  สมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีส่ภาทอ้งถิน่คดัเลอืก จาํนวน 3 คน  

  2)  ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ทีป่ระชาคมทอ้งถิน่คดัเลอืก จาํนวน 2 คน   

  3) ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืก จาํนวน 2 คน  

  4) หวัหน้าส่วนการบรหิารที่คดัเลอืกกนัเอง จํานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒทิี่ผู้บรหิาร

ทอ้งถิน่คดัเลอืก จาํนวน 2 คน  

  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ 

ตอ้งดาํเนินการใหก้ารตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

ดงัน้ี 

  1. ประชุมเพือ่กาํหนดกรอบแนวทาง และวธิกีารตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

โดยการกาํหนดกรอบ แนวทาง วธิกีาร และหว้งเวลาใหเ้หมาะสมกบัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ 

  2. ดําเนินการตดิตามและประเมนิพฒันาทอ้งถิน่ตามกรอบแนวทาง วธิกีาร และหว้งเวลา

ทีก่าํหนด โดยสามารถตดิตามและประเมนิผลไดต้ลอดระยะเวลา 

  3. รายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ต่อ

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพือ่ดาํเนินการต่อไป 

  2. การกาํหนดแนวทางและวิธีการ 

  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ 

ได้กําหนดการแบ่งขัน้ตอนเพื่อเป็นการกําหนดแนวทางและวธิีการสําหรบัการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ ดงัน้ี 

  2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม

ยุทธศาสตรแ์ละโครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ จะเริม่ดําเนินการศกึษาและรวบรวมขอ้มลูของโครงการที่

จะตดิตามว่ามวีตัถุประสงคห์ลกัอะไร มกีารกําหนดการตดิตามและประเมนิผลไวห้รอืไม่ (ซึ่งดูไดจ้ากการ

กําหนดตวัชี้วดั : KPI) ถ้ากําหนดไวแ้ล้วมคีวามชดัเจนเพยีงใด ใครเป็นผูร้บัผดิชอบ ใครเป็นผูใ้ชผ้ลการ

ตดิตาม เป็นตน้ จากนัน้ศกึษาว่าผูใ้ชผ้ล การนําผลไปใชป้ระโยชน์อย่างไร เมื่อใด ขอ้มลูหลกั ๆ ทีต่อ้งการ

คอือะไร ตอ้งการใหร้ายงานผลอย่างไร มขีอ้เสนอแนะในการตดิตามผลอย่างไร ซึง่การศกึษาดงักล่าวอาจ

ใชว้ธิสีมัภาษณ์และ/หรอืสงัเกตแลว้นําผลทีไ่ดม้ากาํหนดเป็นวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตในการตดิตาม 

  2.2 วางแผนตดิตามและประเมนิผล จะนําวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตในการตดิตามงานจาก 

ขอ้ 2.1 มาวเิคราะห ์แลว้เขยีนรายละเอยีด ซึง่ประกอบดว้ย ประเดน็หลกั ๆ คอื วตัถุประสงคก์ารตดิตาม
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แหล่งขอ้มลู เวลาทีเ่กบ็ขอ้มลู วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู และวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู จากนัน้สรา้งเครื่องมอื

ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นแบบสมัภาษณ์หรอืแบบสอบถาม กาํหนดการทดลองและปรบัปรุงเครือ่งมอื 

  2.3 ดําเนินการหรอืปฏบิตัติามแผนพฒันาท้องถิน่ เป็นการดําเนินการตามวตัถุประสงค์

และขัน้ตอนทีไ่ดก้ําหนดไว ้ซึง่สิง่สาํคญัทีต่อ้งการในชัน้น้ี คอื ขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ ดงันัน้ แมจ้ะวางแผน

พฒันาท้องถิน่ไวด้แีละไดข้อ้มูลที่มคีุณภาพเพยีงใดกต็าม แต่ถ้าในเชงิปรมิาณได้น้อยกต็้องตดิตามเพิม่

จนกวา่จะไดค้รบขัน้ตํ่าตามทีก่าํหนดไวต้ามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

  2.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นการวเิคราะห์ตามวตัถุประสงค์ของการตดิตามที่กําหนดไว ้

แต่ละโครงการตามตวัชี้วดัที่กําหนดไว้ โดยอาจใช้วธิกีารทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ 

คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน จาํนวน เป็นตน้ หรอือาจใชก้ารวเิคราะหแ์บบ Matrix การพรรณนาเปรยีบเทยีบ 

การเขยีน Flow Chart การแสดงแผนภูมแิกนท์ (Gantt Chart) หรอือาจใช้หลาย ๆ วธิีประกอบกนัตาม

ความเหมาะสมของพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพฒันาท้องถิน่เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบโดยรายงาน

ตามแบบทีก่าํหนดไวต้ามแผนพฒันาทอ้งถิน่ ทัง้น้ี การรายงานผลการตดิตามแผนงาน โครงการหน่ึง ๆ อาจ

มหีลายลกัษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ ในการรายงานผลการตดิตาม

โครงการอาจเขยีนเป็นรายงานเชงิเทคนิคซึง่ประกอบดว้ยกไ็ด ้ความเป็นมาของโครงการทีจ่ะตดิตามโดย

สรุปวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการตดิตาม ซึง่จะปรากฏในสว่นที ่2 และสว่นที ่3  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ รายงานผลและ

เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนตําบลอีเซต่อ

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพื่อใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอต่อสภาทอ้งถิน่และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ขององค์การ

บรหิารสว่นตาํบลอเีซ โดยอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสัง่การ การนําเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี 

หลงัจากคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลอเีซ หรอืผูเ้กีย่วขอ้ง

หรอืผูม้อีํานาจในสาํนกั กอง ฝ่ายต่าง ๆ ไดร้บัรายงานสรุปแลว้จะวนิิจฉยั/สัง่การ เพือ่แกไ้ขปัญหาทีไ่ดจ้าก

รายงานสรุป ซึ่งอาจกระทําโดยตรงหรอืเสนอรายงานตามสายบงัคบับญัชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

  3. การรายงานผล 

  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ มอีาํนาจ

หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งได้จากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่ เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอต่อสภาทอ้งถิน่และคณะกรรมการพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล

อเีซ โดยอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี 

 

ขัน้ตอนการรายงานผล 

 

 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผูบริหาร

ทองถิ่น สภาทองถิ่น 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมอืการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่ (Monitoring and evaluation tools 

for local development plans) เป็นสิง่ของ วสัดุ  อุปกรณ์หรอืเทคนิควธิกีารที่คณะกรรมการตดิตามและ

ประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ ใช้ในการเก็บขอ้มูลการตดิตามผลรวมทัง้โดยการ

พจิารณาเลอืกใชเ้ครื่องมอืและเทคนิควธิกีารทีค่ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ได้

คดิสร้างไว้เพื่อใชใ้นการตดิตามและประเมนิผล  เช่น  แบบสอบถามวดัทศันคต ิมาตราส่วนประมาณค่า และ

วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ 

แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสมัภาษณ์  (Interview) และแบบสงัเกตการณ์  (Observation) เป็น

ตน้  โดยอาศยัสภาพพืน้ทีท่ ัว่ไป อํานาจหน้าที ่ภารกจิขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลอเีซ รวมถงึผูม้สีว่นได้

เสยีในท้องถิน่รวมทัง้เกณฑม์าตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กําหนดขึน้หรอืการนําไปทดลองใชเ้พื่อปรบัปรุง

แก้ไขแล้ว  จงึนําเครื่องมอืการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่ไปใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิหรอื

ภาคสนาม  ดาํเนินการสาํรวจและเกบ็ขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู สรุปขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิต่อไป  

ผูบริหาร

ทองถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคมของทุกป 

รายงานผล เสนอ 

ผูบริหาร

ทองถิ่น 

 

ประกาศผลการต ิ ดต า มและ

ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล แ ผ น พ ั ฒ น า ใ ห

ประชาชนในตำบลอีเซทราบในท่ี

เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกลาวและตองปดประกาศไว

เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ

 

เสนอ เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลอเีซ 

กาํหนดกรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล ดงัน้ี 

  1.1 กาํหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาํหนดกรอบระยะเวลา ดงัน้ี 

    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การ

บรหิารสว่นตาํบลอเีซ อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้  

    2) สรุปผลการตดิตามและประเมนิผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสทีผ่า่น

มาทุกครัง้ 

    3) รายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อ

ผูบ้รหิารท้องถิน่ภายในวนัที ่15 เมษายน และภายในวนัที่ 15 ตุลาคม เพื่อใหผู้บ้รหิารท้องถิน่เสนอสภา

ทอ้งถิน่ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

  1.2 ความสอดคลอ้ง (Relevance) เป็นความสอดคลอ้งของยทุธศาสตร ์แผนงาน โครงการ 

(หรอืผลผลติ) ที่ได้กําหนดขึ้นมคีวามสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวสิยัทศัน์ขององค์การบรหิารส่วน

ตาํบลอเีซ 

  1.3 ความเพยีงพอ  (Adequacy) กําหนดทรพัยากรสําหรบัการดําเนินการตดิตามและ

ประเมนิผลประกอบดว้ยคน เงนิ วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอืในการปฏบิตังิานตามศกัยภาพโดยนําเครื่องมอืที่

มอียูจ่รงิในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ มาปฏบิตังิาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวดั

จากรายการทีเ่ป็นโครงการในรอบ 4 ปี วดัไดจ้ากช่องปีงบประมาณและทีผ่่านมา โครงการทีต่่อเน่ืองจาก

ปีงบประมาณทีผ่า่นมา 

  1.5 ประสทิธภิาพ (Efficiency) เป็นการตดิตามและประเมนิผลความสมัพนัธ์กนัระหว่าง

ผลผลติหรอืผลทีไ่ดร้บัจรงิกบัทรพัยากรทีถู่กใชไ้ปในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ 

ซึง่สามารถวดัไดใ้นเชงิปรมิาณ ขนาด ความจุ พืน้ที ่จาํนวน ระยะเวลา เป็นตน้ 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทําให้เกิดผลลัพธ์และ

ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวดัได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวดัได้เฉพาะเชงิ

คุณภาพ ซึง่วดัเป็นความพงึพอใจหรอืสิง่ทีป่ระชาชนชืน่ชอบหรอืการมคีวามสขุ เป็นตน้ 

  กําหนดแนวทางการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการตดิตามและประเมนิผลมคีวามจําเป็นที่

จะตอ้งวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลอเีซ ทัง้ในระดบัหมู่บา้นและระดบัตําบล และ

อาจรวมถงึอําเภอโพธิศ์รสีุวรรณและจงัหวดัศรสีะเกษดว้ย เพราะว่ามคีวามสมัพนัธแ์ละปฏสิมัพนัธ์ในเชงิ

การพฒันาทอ้งถิน่แบบองคร์วมของจงัหวดัเดยีวกนั  

 

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลอเีซ 

กาํหนดระเบยีบ วธิใีนการตดิตามและประเมนิผล ดงัน้ี 
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  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ระเบียบวิธีในการติดตามและ

ประเมนิผลมอีงคป์ระกอบใหญ่ ๆ ทีส่าํคญั 3 ประการ คอื  

    1) ผูเ้ขา้รว่มตดิตามและประเมนิผล  

    2) เครือ่งมอื  

    3) กรรมวธิหีรอืวธิกีารต่าง ๆ 

  2.2 วธิใีนการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  

    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 

อธบิายหรอืควบคุมความผนัแปรของโครงการเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ทีจ่ะเกดิขึน้ได ้

    2) การสาํรวจ (survey) เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากบนัทกึหรอืทะเบยีนทีผู่ร้บัผดิชอบ

โครงการจดัทําไวแ้ล้ว หรอือาจเป็นขอ้มูลที่คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลต้องจดบนัทกึ (record) 

สงัเกต(observe) หรอืวดั (measurement) โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลจะดาํเนินการในพืน้ที่

จากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง เจา้หน้าที ่บุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลอเีซ เป็นขอ้มลูทีม่อียูต่ามธรรมชาต ิ

พฤตกิรรม ความตอ้งการ ซึง่ศกึษาไดโ้ดยวธิกีารสงัเกตและสามารถวดัได ้

  3.  กาํหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  

  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลอเีซ 

กาํหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมนิผล ดงัน้ี 

  3.1 การทดสอบและการวดั (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะทําการทดสอบและ

วดัผล เพือ่ดรูะดบัการเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถงึแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมนิการปฏบิตังิาน และแนวทาง

การวดั จะใช้เครื่องมอืใดในการทดสอบและการวดันัน้เป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพฒันา

ท้องถิน่ เช่น ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน (จะดูความยาวของระยะทางทีส่ามารถดําเนินการได้) ดา้นประเพณี

วฒันธรรม (จะดจูาํนวนประชาชนทีม่าร่วมงาน) ดา้นการบรหิารจดัการและพฒันาองคก์ร (จะดรูะดบัความ

พงึพอใจของประชาชน) เป็นตน้ 

  3.2 การสมัภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสมัภาษณ์เดีย่ว หรอืกลุ่มกไ็ด ้การสมัภาษณ์

เป็นการยนืยนัว่า ผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้ง ผู้ได้รบัผลกระทบมคีวามเกี่ยวขอ้งและได้รบัผลกระทบในระดบัใด 

โดยทัว่ไปการสมัภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการหรอืกึ่งทางการ 

(formal or semi-formal interview) ซึง่ใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง (structure interviews) ดาํเนินการ

สมัภาษณ์ และการสมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ (informal interview) ซึง่คลา้ย ๆ กบัการพดูสนทนาอยา่ง

ไมม่พีธิรีตีอง ไมเ่ครง่ครดัในขัน้ตอน 

   3.3 การสงัเกต (Observations) คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์าร

บรหิารสว่นตําบลอเีซ ใชก้ารสงัเกตเพือ่เฝ้าดวู่ากําลงัเกดิอะไรขึน้กบัการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิาร

ส่วนตําบลอเีซ มกีารบนัทกึการสงัเกต แนวทางในการสงัเกต และกําหนดการดําเนินการสงัเกต (1) การ

สงัเกตแบบมสีว่นร่วม (Participant observation) เป็นวธิกีารสงัเกตทีค่ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล

เขา้ไปใชช้วีติร่วมกบัประชาชาชนในหมู่บา้นหรอืตวับุคคล ชุมชน มกีจิกรรมร่วมกนั (2) การสงัเกตแบบไม่
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มสี่วนร่วม (Non-participant observation) หรอืการสงัเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสงัเกต 

บนัทกึลกัษณะทางกายภาพ โครงสรา้ง และความสมัพนัธข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีในองคก์ารบรหิารสว่นตําบลอี

เซ 

  3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่น่ีหมายถงึ การสํารวจเพื่อประเมนิความคดิเหน็ การรบัรู ้ 

ทศันะคต ิความพงึพอใจ ความจาํเป็น ความตอ้งการของประชาชนในตําบลอเีซ/องคก์ารบรหิารสว่นตําบล

อเีซ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ จะมกีารบนัทกึการ

สาํรวจ และทศิทางการสาํรวจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์และโครงการมคีวาม

จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัยุทธศาสตร์การพฒันา ปัญหาความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรอืแนวทางการพฒันา 

ตลอดจนเป้าประสงค ์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลติหรอืโครงการ วสิยัทศัน์ขององคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลอเีซ 

 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  การตดิตามและประเมนิผลมปีระโยชน�ที่สําคญัคอื การนําไปใชแ้ก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง

ดําเนินโครงการ รองลงมาคอืนําไปใชส้ําหรบัวางแผนการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ในอนาคต ประโยชน์

ต่าง ๆ แยกเป็นหวัขอ้ได ้ดงัน้ี 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ่นและการ

ดาํเนินการตามโครงการ ซึง่จะทาํใหว้ธิกีารปฏบิตัดิาํเนินการไปแนวทางเดยีวกนั  

  2. ไดท้ราบถงึขอ้ด ีขอ้เสยี ขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ ตลอดจนปัจจยัทีท่าํใหแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่และ

การดาํเนินการตามโครงการพฒันาทอ้งถิน่มปัีญหา ทาํใหส้ามารถแกไ้ขไดทุ้กจุด ตรงเป้าหมายอยา่งทนัทว่งท ี

ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรพัยากรต่าง ๆ เกิดความประหยดั คุ้มค่าไม่เสยีประโยชน์ ประหยดัเวลา 

งบประมาณ และทรพัยากรในการดาํเนินโครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

  4. สามารถเกบ็รวมรวม วเิคราะหข์อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัรายละเอยีด ความตอ้งการ สภาพปัญหา

ต่าง ๆ ทีจ่ะนําไปจดัทาํเป็นโครงการเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ เพือ่นําเสนอโครงการในเชงิสถติหิรอืขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ ทาํ

ใหไ้ดร้บัความเชือ่ถอืและการยอมรบัจากประชาชน ผูม้สีว่นไดเ้สยี หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและ

รบัผดิชอบโครงการ มคีวามสาํนึกต่อหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และกระตอืรอืรน้ในการแกไ้ข ตลอดจนปรบัปรุง

รายละเอยีด เน้ือหา ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

  6. การวนิิจฉัย สัง่การ ผู้บรหิารท้องถิน่ ปลดั/รองปลดั ผู้บรหิารระดบัสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 

ขององค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ สามารถวนิิจฉัย สัง่การได้อย่างถูกต้อง ชดัเจน รดักุมมเีหตุมผีลในการ

พฒันาท้องถิ่นให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิและตามอํานาจหน้าที่ นอกจากน้ียงัสามารถกําหนด

มาตรการต่าง ๆ สาํหรบัการปรบัปรุงแกไ้ขและป้องกนัความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ได ้ 
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  7. ทําให้ภารกจิต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ แต่ละคน แต่ละสํานัก/

กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มคีวามสอดคลอ้งกนั ประสานการทาํงานใหเ้ป็นองคร์วมของหน่วยงาน ทําใหเ้ป้าหมายของ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ เกดิความสาํเรจ็ตามเป้าหมายหลกั มคีวามสอดคลอ้งและเกดิประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล 

  8. สามารถรกัษาคุณภาพของงานหรอืภารกจิใหเ้ป็นไปและตรงตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

กจิกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพงึพอใจเมื่อไดร้บัการบรกิารประชาชนในเขตตําบลอเีซ/องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลอเีซ  
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ส่วนท่ี 2  การติดตามและประเมินผล 
   

1. สรปุผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

    1.1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

     1.1.1 แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ เป็นแผนยุทธศาสตรท์ี่

กําหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึง่เป็นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมขององคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลอเีซ       ทีก่าํหนดยทุธศาสตร ์และแนวทางการพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ ซึง่แสดงถงึ

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต โดยสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาติ แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัศรสีะเกษ อําเภอโพธิศ์รี

สวุรรณ และแผนชุมชนตาํบลอเีซ/องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ      

    1.1.2 แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

       1) ยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย 

        ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน    

        ยทุธศาสตรท์ี ่ 2  การพฒันาดา้นสง่เสรมิคุณภาพชวีติ    

        ยทุธศาสตรท์ี ่ 3  การพฒันาดา้นเศรษฐกจิฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง               

         ยทุธศาสตรท์ี ่ 4  การพฒันาดา้นศาสนา ดา้นศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี 

และภมูปัิญญาทอ้งถิน่             

         ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  การพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม    

        ยทุธศาสตรท์ี ่ 6  การพฒันาการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม และรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย               

        ยทุธศาสตรท์ี ่ 7  การพฒันาการบรหิารจดัการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

และการดาํเนินตามนโยบาย 

       2) พนัธกจิ ประกอบดว้ย 

        1.  จดัใหม้แีละบาํรุงรกัษาทางบก  ทางน้ํา  และสาธารณูปโภคพืน้ฐานใหก้บั

ประชาชน               

        2.  สง่เสรมิการศกึษา       

        3.  สง่เสรมิการรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหค้งอยู ่และพฒันา
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แหล่งทอ่งเทีย่ว               

        4.  สง่เสรมิการอนุรกัษ์  ประเพณีและวฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่  

        5.  สง่เสรมิการประกอบอาชพีของประชาชน     

        6.  สง่เสรมิการใชภ้มูปัิญญาทอ้งถิน่  และพฒันาฝีมอืแรงงาน   

        7.  สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีขุภาพและอนามยัทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์  

        8.  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเสพตดิ ผูม้อีทิธพิล 

      3) แนวทางการพฒันาทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย 

        1.  การพฒันาการคมนาคมและขนสง่     

        2.  การพฒันาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ  

         3.  การพฒันาแหล่งน้ํา 

        4.  การพฒันางานสวสัดกิารสงัคม     

        5.  การพฒันางานการศกึษา      

        6.  การพฒันาดา้นสาธารณสขุ 

        7.  เพิม่ศกัยภาพการผลติเกษตรกรรมหลกัและการสง่เสรมิเกษตร 

         8.  การสง่เสรมิอาชพีเพือ่เพิม่รายได ้

        9.  การสง่เสรมิทาํนุบาํรุงพทุธศาสนา     

        10.  การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่        11.  การสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม อนัดงีามของคนในทอ้งถิน่ 

         12.  การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

         13.  การปรบัปรุงภมูทิศัน์แหล่งธรรมชาตเิพือ่การพกัผอ่นหยอ่นใจและการ

ทอ่งเทีย่ว                  

        14.  การสนบัสนุนงานดา้นการกฬีาและนนัทนาการ 

        15.  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและ

ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ           

        16.  การสง่เสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค สทิธเิสรภีาพของประชาชนใน

การพฒันาทอ้งถิน่                 

         17.  การพฒันาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ   

        18.  การสรา้งความเขม้แขง็แก่ชุมชน 

        19.  การพฒันางานบรหิารจดัการและการดาํเนินตามนโยบายรฐับาล 

       4) วสิยัทศัน์  

        “อเีซน่าอยู ่ สง่เสรมิความรู ้ พฒันาเศรษฐกจิ  ยกระดบัชวีติใหม้สีขุ” 

    1.2 แผนพฒันาท้องถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

      1.2.1 แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  

          ยทุธศาสตร ์แนวทางการพฒันา โครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
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ยทุธศาสตร ์
จาํนวนโครงการ 

จาํนวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ใน

แผน 

จาํนวนโครงการท่ี

ดาํเนินการ 

1.การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 308 8 

2.การพฒันาดา้นสง่เสรมิคุณภาพชวีติ ๔5 13 

3.การพฒันาดา้นเศรษฐกจิฐานรากตามแนวปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

36 - 

4.การพฒันาดา้นศาสนา ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี 

และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

18 5 

5.การพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม การทอ่งเทีย่ว การกฬีาและ

นนัทนาการ 

                 ๕7 4 

6.การพฒันาการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม และรกัษาความ

สงบเรยีบรอ้ย 

36 3 

7.การพฒันาบรหิารจดัการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ๒8 9 

รวม 528 42 
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       1.3  ผลการดาํเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รบั และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยทุธศาสตร ์ โครงการ

ตาม

แผนพฒันา

ปี ๒๕๖2 

รวมโครงการท่ี

ดาํเนินการทัง้ส้ิน 

(ต.ค.๖1 – ก.ย.๖2) 

โครงการท่ีไม่ได้

ดาํเนินการตาม

แผนพฒันาท้องถ่ิน 

เหตผุลท่ีไมไ่ด้ดาํเนินการจริง 

จาํนวน จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

๑. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 308 8 1.51 ๓00 56.81 1. งบประมารทีไ่ดร้บัไม่

เพยีงพอ 

2. การดาํเนินโครงการอื่นมี

ความจาํเป็นเรง่ดว่นทีจ่ะตอ้ง

ดาํเนินการแกไ้ขก่อน 

3. ความไมช่ดัเจนในเรือ่งของ

กฎหมายในการดาํเนินงาน 

4. บุคลากรน้อย ไมส่อดรบั

กบังานทีเ่พิม่ขึน้ของ อปท. 

5. งบประมาณทีไ่ดร้บัการ

จดัสรรเขา้มาไมต่รงกบัไตร

มาสทีจ่ะดาํเนินการ 

๒. การพฒันาดา้นสง่เสรมิคุณภาพชวีติ ๔5 13 2.46 32 6.06 

3. การพฒันาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

36 - - - - 

4. การพฒันาดา้นศาสนา ศลิปวฒันธรรม จารตี

ประเพณี และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

18 5 0.94 13 2.46 

5. การพฒันาด้านสิง่แวดล้อม การท่องเที่ยว การกฬีา

และนนัทนาการ 

๕7 4 0.76 53 10.03 

6. การพฒันาการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม และรกัษา

ความสงบเรยีบรอ้ย 

36 3 0.56 33 6.25 

7.การพฒันาบรหิารจดัการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ๒8 ๙ 1.70 19 3.59 

รวม 528 42 7.95 486 92.05 
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ตามแผนพฒันาฯ ปี 2562 ดาํเนินการได้
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ตารางเปรียบเทียบจาํนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถ่ินย้อนหลงั 

ยทุธศาสตร ์ แผนพฒันาท้องถ่ินปี 2561 แผนพฒันาท้องถ่ินปี 2562 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ๑๕ 2,456,100 8 2,342,000 

การพฒันาดา้นสง่เสรมิคุณภาพชวีติ ๑๐ 7,293,810.54 13 7,718,550 

การพฒันาดา้นเศรษฐกจิฐานรากตามแนวปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 
- - - - 

การพฒันาดา้นศาสนา ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี 

และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
7 284,905 5 195,690 

การพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม การทอ่งเทีย่ว การกฬีาและ

นนัทนาการ 
5 196,800 4 111,898 

การพฒันาการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคม และรกัษาความ

สงบเรยีบรอ้ย 
๔ 376,200 3 292,550 

การพฒันาบรหิารจดัการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ๙ 904,127 ๙ 924,263.12 

รวม 49 11,511,942.54 42 11,584,951.12 
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       1.3.2 ผลการดาํเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รบั และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

    ผลการดาํเนินงานตามงบประมาณทีไ่ดร้บั และการเบกิจา่ยงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

    และโครงการเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ทีไ่ม่ได้ดาํเนินการจรงิ 

 

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ลาํดบั ช่ือโครงการ งบประมาณอนุมติั เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

1 โครงการปรบัปรุงถนนดนิลงหนิคลุกสายบา้นแสง ม.1 ไปวดั

เก่า 

67,000 66,000 1,000 

2 โครงการปรบัปรุงถนนดนิลงหนิคลุกสายบา้นหนองหนกั ม.6 

ไปบา้นอเีซ ม.7   

364,000 357,500 6,500 

3 โครงการปรบัปรุงถนนดนิลงหนิคลุกสายบา้นแสง ม.1 ไปอ่าง

เกบ็น้ําบา้นแสง 

458,000 450,500 7,500 

4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นอเีซ ม.7 449,000 445,000 4,000 

5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นหนองฮ ูม.3 

ไปบา้นพระ ม.2   

314,000 312,000 2,000 

6 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นแปะ ม.4   479,000 477,000 2,000 

7 โครงการขยายเขตวางทอ่สง่น้ําเพือ่การเกษตร บา้นน้อยดง

เมอืง หมูท่ี ่9 ไปหนองบวั 

201,000 200,000 1,000 

8 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมระดบัแนวทอ่สง่น้ําเพือ่การเกษตร 

บา้นอเีซ ม.5 

34,000 34,000 - 
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  ไม่ได้ดาํเนินการ 

  1. โครงการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้ง  งบประมาณทีต่ัง้ 50,000 บาท* 

  2. โครงการก่อสรา้งถนนดนิสายบา้นโนน หมูท่ี ่12 งบประมาณทีต่ัง้ 64,000 บาท* 

  3. เงนิชดเชยคา่งานก่อสรา้ง งบประมาณทีต่ัง้ 82,050 บาท* 

การพฒันาด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต  

ลาํดบั ช่ือโครงการ งบประมาณอนุมติั เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

1 โครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ  4,510,800 4,247,300 263,500 

2 โครงการเบีย้ยงัชพีคนพกิาร 1,536,000 1,405,600 130,400 

3 โครงการเบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส ์  30,000 18,000 12,000 

4 โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุน (อาหารกลางวนั) 1,322,000   

5 โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนอาหารเสรมิ (นม)   512,000   

6 การจดักจิกรรมวนัเดก็แหง่ชาต ิ 50,000 49,916 84 

7 โครงการสง่เสรมิอาชพีผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูป่้วยเอดส ์ผูย้ากไร ้ 30,000 30,000 - 

8 โครงการพฒันาศกัยภาพผูส้งูอาย ุผูพ้กิารฯ 40,000 40,000 - 

9 โครงการสนบัสนุนการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาครอบครวั 5,000 5,000 - 

10 โครงการสนบัสนุนการดาํเนินการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย ์

5,000 5,000 - 

11 โครงการป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับา้ 40,000 27,000 13,000 

12 คา่วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืบรกิารทางการแพทยต์ลอดจน

ครุภณัฑอ์ื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

48,000 47,650 350 

13 อุดหนุนกจิกรรมบรจิาคโลหติ 9,000 9,000 - 
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  ไม่ได้ดาํเนินการ 

1. โครงการใหค้วามสงเคราะหช์ว่ยเหลอืผูย้ากไร ้และผูด้อ้ยโอกาส คนแก่ คนชรา  งบประมาณ  30,000  บาท 

2. โครงการควบคุม และป้องกนัโรคระบาดหรอืโรคตดิต่ออื่นๆ  งบประมาณ  30,000  บาท 

 

 

 

การพฒันาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง   

ลาํดบั ช่ือโครงการ งบประมาณอนุมติั เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

 - ไมม่ดีาํเนินการ    

 
 ไม่ได้ดาํเนินการ 

 1. โครงการประกวดหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง งบประมาณ 10,000 บาท 

 2. โครงการสนบัสนุนโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดาํร ิงบประมาณ 20,000 บาท 

 3. โครงการฝึกอบรม สง่เสรมิและสนบัสนุนการทาํปุ๋ ยหมกัชวีภาพ งบประมาณ 20,000 บาท 

 4. สนบัสนุนกลุ่มอาชพียอ้มผา้ งบประมาณ 40,000 บาท 

 5. โครงการสนบัสนุนศนูยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบล งบประมาณ 10,000  บาท      
  

การพฒันาด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมิูปัญญาท้องถ่ิน  

ลาํดบั ช่ือโครงการ งบประมาณอนุมติั เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

1 โครงการจดังานประเพณีวฒันธรรมสายน้ํา 100,000 100,000 - 
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2 โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง   20,000 16,900 3,100 

3 โครงการจดังานประเพณีสงกรานต ์และงานกตญั�ผููส้งูอาย ุ 

ตาํบลอเีซ   
40,000 39,000 1,000 

4 โครงการจดังานประเพณีเขา้พรรษา 30,000 29,890 110 

5 โครงการจดักจิกรรมงานสง่เสรมิประเพณีวฒันธรรมอนัดงีาม 
(สรภญัญะ) 

10,000 9,900 100 

 
 ไม่ได้ดาํเนินการ 

 1. โครงการแขง่ขนักฬีาฟุตบอลมวลชน “อาํเภอโพธิศ์รสีวุรรณคพั” 

                                                                                                                                    

                                                                                                                              

การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม การท่องเท่ียว การกีฬาและนันทนาการ    

ลาํดบั ช่ือโครงการ งบประมาณอนุมติั เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

1 โครงการแขง่ขนักฬีามวลชนตาํบลอเีซตา้นภยัยาเสพตดิ 80,000 72,585 7,415 

2 โครงการสง่เสรมิการกาํจดัขยะมลูฝอยในครวัเรอืนและชุมชน 50,000 19,350 30,650 

3 อุดหนุนโครงการมหกรรมการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ “โพธิ ์

ศรสีวุรรณเกมส”์ 

10,000 10,000 1,000 

4 โครงการรกัน้ํา รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ   10,000 9,963 37 

 
 ไม่ได้ดาํเนินการ 

 1. โครงการอนุรกัษ์ป่าไม ้และควบคุมไฟป่า  งบประมาณ  10,000  บาท     
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2. อุดหนุนโครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้ งบประมาณ  10,000  บาท 

3. โครงการอบรมและสง่เสรมิการแปรรปูจากขยะมลูฝอย  งบประมาณ  10,000  บาท 

4. โครงการสนองตามแนวพระราชดาํรแิละพระราชเสาวนีย ์ งบประมาณ  20,000  บาท                                                         

 

การพฒันาการจดัระเบียบชมุชน/สงัคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย 

ลาํดบั ช่ือโครงการ งบประมาณอนุมติั เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

1 โครงการจดัตัง้ศนูยอ์าํนวยความสะดวกและปลอดภยัทางถนน

ชว่งเทศกาล 

20,000 18,500 1,500 

2 โครงการบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน (๑๖๖๙) ศนูยก์ูช้พี อบต.อี

เซ 

300,000 268,000 32,000 

3 โครงการจดัเวทปีระชาคม 20,000 6,050 13,950 

 

 

 
  ไม่ได้ดาํเนินการ 

  1. โครงการชว่ยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยัตาํบลอเีซ  งบประมาณ  10,000  บาท 

  2. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนตาํบลอเีซ  งบประมาณ  60,000  บาท     

   3. โครงการเสรมิสรา้งความปรองดองสมานฉนัทใ์นชุมชน  งบประมาณ  10,000  บาท      

   4. โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนและจดัการการเลอืกตัง้  งบประมาณ  100,000  บาท       

   5. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  งบประมาณ  10,000  บาท        
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   6. โครงการดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิตามนโยบายรฐับาล  งบประมาณ  20,000  บาท    

    

การพฒันาบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน   

ลาํดบั ช่ือโครงการ งบประมาณอนุมติั เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

1 โครงการเทดิทลูและธาํรงไวซ้ึง่สถาบนัหลกัของชาต ิการจดั

งานวนัรฐัพธิ ีวนัสาํคญัของชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์

20,000 19,875 125 

2 โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิาร ส.อบต.พนกังาน พนกังาน

จา้ง ผูนํ้าชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

300,000 259,990 40,010 

3 โครงการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑใ์นสาํนกังานฯ 830,000 518,898.12 311,101.88 

4 โครงการประเมนิผลประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

26,500 26,500  

5 อุดหนุนโครงการจดังาน "วนัปิยมหาราช" 3,000 3,000  

6 อุดหนุนโครงการสนบัสนุนกจิกรรมงานกาชาดและการออ

กรา้นนิทรรศการในเทศกาลปีใหมส่ีเ่ผา่ไท ศรสีะเกษ 

20,000 16,000 4,000 

7 อุดหนุนวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สงิหา 10,000 10,000  

8 อุดหนุนวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 28  กรกฎาคม 20,000 20,000  

9 อุดหนุนโครงการศนูยป์ฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลอื

ประชาชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

50,000 50,000  

              

ปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบติังาน              

    ๑. การมสีว่นรว่มของประชาชนในการประชาคม  ยงัมน้ีอยไมส่ามารถสะทอ้นปัญหา  ความตอ้งการของคนสว่นใหญ่ได ้   
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    ๒. จาํนวนโครงการ/กจิกรรม ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) มจีาํนวนมาก ซึง่ไมส่ามารถดาํเนินการไดต้ามทีไ่ดต้ัง้โครงการ/

กจิกรรมไว ้    ๓. งบประมาณในการบรหิารและพฒันามจีาํนวนจาํกดั  ไมเ่พยีงพอกบัการพฒันาและทนัต่อความตอ้งการของประชาชน จงึทาํให้

ประชาชนรูส้กึวา่การพฒันาหรอืแกไ้ขปัญหาเป็นไปอยา่งล่าชา้ 

 

ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ                

    ๑. อบต. ควรประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนไดรู้แ้ละเขา้ใจ เกีย่วกบัการมสีว่นรว่มของคนในทอ้งถิน่เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัทอ้งถิน่ 

     ๒. สง่เสรมิใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการเขา้มามสีว่นรว่มและเสนอปัญหา  ความตอ้งการอยา่งแทจ้รงิของหมูบ่า้นในการนํา

ปัญหาและความตอ้งการบรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่             

       ๓. สรา้งความเขา้ใจใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชาคม  ถงึการเสนอโครงการ/กจิกรรม  ใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณที ่อบต.ไดร้บัการ

จดัสรร  เพราะการเสนอโครงการ/กจิกรรมทีม่ากเกนิศกัยภาพของ อบต. ทีจ่ะดาํเนินการจะทาํใหก้ารบรหิารนัน้เกดิความลม้เหลวในการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ

ของ อบต. นัน้เอง  

   คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลเหน็ว่า  การดําเนินโครงการเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพต่อทอ้งถิน่อย่างแทจ้รงิอยู่ทีก่ารสง่เสรมิการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนและการร่วมมอืกนัของทุกภาคส่วน  ในการร่วมคดิร่วมทําร่วมกนัรบัผดิชอบ  โดย อบต.เป็นหน่วยงานหลกัในการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมดงักล่าว  และการ

ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารของทางราชการควรใหม้กีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนไดท้ราบอย่างทัว่ถงึ  เพือ่ประโยชน์สุขของประชาชนและความเจรญิกา้วหน้าของ

ทอ้งถิน่โดยการพฒันาทีเ่กดิขึน้จะเป็นการพฒันาทีย่ ัง่ยนืต่อไป
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2.  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   2.1  เดือนตลุาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 

    2.1.1  ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนพฒันาระดบัมหภาค 

     1) ความสอดคลอ้งและเชื่อมโยงในเชงิมตยิุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครา้งสรา้ง

พื้นฐานขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ มคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์

ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 

ยทุธศาสตรท์ี ่๗ การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิสซ์ึง่กาํหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ดําเนินการในเรื่องการเพิม่การลงทุนจากความร่วมมอืภาครฐัและภาคเอกชนในการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานของประเทศซึ่งสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และ

ยุทธศาสตร์จงัหวดัศรีสะเกษ ที่ได้กําหนดเป็นประเด็นการพฒันาที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และ

ยกระดบัสนิคา้การเกษตร การคา้และการท่องเทีย่วใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขนัได้ซึ่งองคก์ารบรหิารส่วน

ตําบลอเีซ ไดก้ําหนดใหยุ้ทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ สอดคลอ้งเชื่อมโยงกนัในประเดน็

ยทุธศาสตรด์งักล่าว ซึง่ปรากฏตามยทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

        2) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่

ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคนสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาต ิฉบบัที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสรมิสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย์ซึ่งกําหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ดําเนินการในเรื่องการพฒันาศกัยภาพคนใหม้ทีกัษะความรูแ้ละความสามารถในการ

ดํารงชวีติอย่างมคีุณค่า ซึง่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และ

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัศรสีะเกษ ทีไ่ดก้ําหนดเป็นประเดน็การพฒันาที ่2 พฒันาคุณภาพชวีติประชาชน และ

การทะนุบํารุงศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม ซึง่องคก์ารบรหิารสว่นตําบลอเีซ ไดก้ําหนดใหยุ้ทธศาสตรข์อง

องค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ สอดคล้องเชื่อมโยงกนัในประเด็นยุทธศาสตร์ดงักล่าว ซึ่งปรากฏตาม

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 

        3) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชงิมตยิุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ

ฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ มีความสอดคล้องกบั

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี ไดแ้ก่ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 ยุทธศาสตรท์ี ่3 การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนั

ได้อย่างยัง่ยนืซึ่งกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการในเรื่องการเสรมิสร้างและพฒันาขดี

ความสามารถในการแข่งขนัของภาคการผลติและบรกิาร ซึ่งสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และยุทธศาสตรจ์งัหวดัศรสีะเกษ ทีไ่ดก้ําหนดเป็นประเดน็การพฒันาที ่1 

พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดบัสนิค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและ

แข่งขนัได้ ซึ่งองค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ ได้กําหนดใหยุ้ทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ 

สอดคล้องเชื่อมโยงกนัในประเด็นยุทธศาสตร์ดงักล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้าน

เศรษฐกจิฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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          4) ความสอดคลอ้งและเชื่อมโยงในเชงิมตยิุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นศาสนา ดา้น

ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี แลภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลอเีซ มคีวามสอดคลอ้ง

กบัยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคนสอดคล้องกับ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 ยุทธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุน

มนุษย์ ซึ่งกําหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดําเนินการในเรื่องการปรบัเปลี่ยน ค่านิยมคนไทยให้มี

คุณธรรม จรยิธรรม มวีนิัย จติสาธารณะ และพฤตกิรรม ที่พงึประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกบัยุทธศาสตรก์ลุ่ม

จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และยุทธศาสตรจ์งัหวดัศรสีะเกษ ทีไ่ดก้ําหนดเป็นประเดน็การ

พฒันาที่ 2 พฒันาคุณภาพชีวติประชาชน และการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ซึ่งองค์การ

บรหิารสว่นตาํบลอเีซ ไดก้าํหนดใหย้ทุธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ สอดคลอ้งเชือ่มโยงกนัใน

ประเดน็ยุทธศาสตร์ดงักล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านเศรษฐกจิฐานรากตามแนว

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

        5) ความสอดคลอ้งและเชื่อมโยงในเชงิมตยิุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ มคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี ไดแ้ก่ยุทธศาสตรด์า้นการ

สร้างการเตบิโตบนคุณภาพชวีติที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต ิฉบบัที่ 12 ยุทธศาสตรท์ี ่๔ การเตบิโตที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึ่ง

กําหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดําเนินการการรกัษาฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตสิรา้งสมดุลของการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืนและเป็นธรรมซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และยุทธศาสตรจ์งัหวดั ศรสีะเกษ ทีไ่ดก้ําหนดเป็นประเดน็การพฒันาที ่3 

อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิความยัง่ยนื ซึง่องคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ 

ไดก้ําหนดใหยุ้ทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ สอดคลอ้งเชื่อมโยงกนัในประเดน็ยุทธศาสตร์

ดงักล่าว ซึง่ปรากฏตามยทุธศาสตรท์ี ่5 การพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

        6) ความสอดคลอ้งและเชื่อมโยงในเชงิมตยิุทธศาสตร์การพฒันาการจดัระเบยีบ

ชุมชน/สงัคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย ขององค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ มีความสอดคล้องกบั

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคม 

สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างความ

มัน่คงแห่งชาตเิพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่และยัง่ยนื ซึ่งกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ดําเนินการสงัคมมคีวามสมานฉันท ์ผูเ้หน็ต่างทางความคดิของคนในชาตสิามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสนัต ิ

ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมัน่คงซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และยุทธศาสตรจ์งัหวดั ศรสีะเกษ ทีไ่ดก้ําหนดเป็นประเดน็การพฒันาที ่4 

รกัษาความสงบเรยีบร้อย และสร้างสงัคมที่มคีวามอยู่เยน็เป็นสุข ซึ่งองค์การบรหิารส่วนตําบลอีเซ ได้

กําหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ สอดคล้องเชื่อมโยงกนัในประเดน็ยุทธศาสตร์

ดงักล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม และรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย 
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        7) ความสอดคลอ้งและเชือ่มโยงในเชงิมตยิทุธศาสตรก์ารพฒันาการบรหิารจดัการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดําเนินตามนโยบาย ขององค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ มีความ

สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิาร

จดัการภาครฐั สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ

บรหิารจดัการในภาครฐัการป้องกนัการทุจรติประพฤตมิชิอบและธรรมาภบิาลในสงัคมไทย ซึ่งกําหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดบัการให้บริการสาธารณะให้ได้

มาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และ

ยุทธศาสตร์จงัหวดั ศรสีะเกษ ที่ได้กําหนดเป็นประเดน็การพฒันาที่ 5 การบรหิารจดัการภาครฐัโดยยดึ

หลกัธรรมาภบิาล ซึง่องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ ไดก้ําหนดใหย้ทุธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล

อเีซ สอดคลอ้งเชื่อมโยงกนัในประเดน็ยุทธศาสตรด์งักล่าว ซึง่ปรากฏตามยุทธศาสตรท์ี ่7 การพฒันาการ

บรหิารจดัการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และการดาํเนินตามนโยบาย 

 

 

 

 

    2.1.2 ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

      องค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ ได้กําหนดวสิยัทศัน์ไวว้่า “อเีซน่าอยู่ ส่งเสรมิ

ความรู ้พฒันาเศรษฐกจิ ยกระดบัชวีติใหม้สีขุ” ซึง่วสิยัทศัน์ดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ถงึการมุ่งมัน่ในการพฒันา

ทอ้งถิน่ในดา้นการพฒันาการบรกิารสาธารณะใหไ้ดม้าตรฐาน การสง่เสรมิความรู ้และการพฒันาคุณภาพ

ชวีติของประชาชนใหเ้กดิความสุข เหน็ไดจ้ากการกําหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการพฒันาโครงสรา้ง

พืน้ฐาน การพฒันาคุณภาพชวีติ และการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ โดยกาํหนดโครงการรวมทัง้ 3 ดา้น จาํนวน 

363 โครงการปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ พ.ศ. 2561-2565 และได้ดําเนินการจนเกดิผลสมัฤทธิต์าม

วตัถุประสงค์ที่ตัง้ไวจ้ากการดําเนินโครงการและการเบกิจ่ายงบประมาณด้านการลงทุน คดิเป็นร้อยละ 

92.80 ของงบประมาณดา้นการลงทุนทัง้หมด  

    2.1.3 ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วสิยัทศัน์ 

“อเีซน่าอยู ่ สง่เสรมิความรู ้ พฒันาเศรษฐกจิ  ยกระดบัชวีติใหม้สีขุ” 

พนัธกจิ (Missinon)         

  1.  จดัใหม้แีละบํารุงรกัษาทางบก  ทางน้ํา  และสาธารณูปโภคพืน้ฐานใหก้บัประชาชน

   2.  สง่เสรมิการศกึษา       

   3.  ส่งเสรมิการรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหค้งอยู่ และพฒันา

แหล่งทอ่งเทีย่ว  4.  สง่เสรมิการอนุรกัษ์  ประเพณีและวฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่  

    5.  สง่เสรมิการประกอบอาชพีของประชาชน    

    6.  สง่เสรมิการใชภ้มูปัิญญาทอ้งถิน่  และพฒันาฝีมอืแรงงาน  
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    7.  สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีขุภาพและอนามยัทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์ 

    8.  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเสพตดิ ผูม้อีทิธพิล 

ยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน      

  ยทุธศาสตรท์ี ่ 2  การพฒันาดา้นสง่เสรมิคุณภาพชวีติ     

  ยทุธศาสตรท์ี ่ 3  การพฒันาดา้นเศรษฐกจิฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

   ยทุธศาสตรท์ี ่ 4  การพฒันาดา้นศาสนา ดา้นศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี 

และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  การพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม    

   ยทุธศาสตรท์ี ่ 6  การพฒันาการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม และรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย   ยทุธศาสตรท์ี ่ 7  การพฒันาการบรหิารจดัการองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ และการดาํเนินตาม      นโยบาย 
ยทุธศาสตรท่ี์  1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แนวทางการพฒันา         
 1.  การพฒันาการคมนาคมและขนสง่       

 2.  การพฒันาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ     

 3.  การพฒันาแหล่งน้ํา 

 

เป้าประสงค ์     

เชิงยทุธศาสตร ์

ตวัช้ีวดั/ค่า

เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ ์

พ.ศ.  

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.   

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

พ.ศ.            

๒๕๖5 

การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การพฒันาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน

ครอบคลุมทัง้ตาํบล 

จาํนวนโครงการที่

ไดร้บัการปรบัปรุง

ซ่อมแซมได้

มาตรฐาน 

๑๒ แหง่ ๑๒ แหง่ ๑๒ แหง่ ๑๒ แหง่ ๑๒ แหง่ จดัใหม้แีละ

บาํรุงรกัษา

ทางบก  ทาง

น้ํา  และ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐานใหก้บั

ประชาชน 
 

ยทุธศาสตรท่ี์  2  การพฒันาด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

แนวทางการพฒันา         

 1.  การพฒันางานสวสัดกิารสงัคม       

  2.  การพฒันางานการศกึษา       

  3.  การพฒันาดา้นสาธารณสขุ 
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เป้าประสงค ์     

เชิงยทุธศาสตร ์

ตวัช้ีวดั/ค่า

เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ ์

พ.ศ.   

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.   

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

พ.ศ.            

๒๕๖5 

การพฒันาด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

๑. ประชาชนมี

สขุภาพและ

คุณภาพชวีติทีด่ ี

พึง่พาตนเองได้

ตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

อตัราการเจบ็ป่วย

และตายจากโรค

เรือ้รงัของ

ประชาชนในตาํบล

อเีซ ลดลง 

รอ้ยละ ๑ รอ้ยละ ๑ รอ้ยละ ๑ รอ้ยละ ๑ < รอ้ยละ ๑ สง่เสรมิให้

ประชาชนมี

สขุภาพและ

อนามยัที่

แขง็แรง

สมบรูณ์ 

๒. เดก็และเยาวชน

ไดร้บัการศกึษา

อยา่งทัว่ถงึ มี

คุณภาพ 

รอ้ยละของ

ผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนสงูกวา่รอ้ยละ 

50 

>รอ้ยละ ๕๐ >รอ้ยละ 

๕๐ 

>รอ้ยละ 

๕๐ 

>รอ้ยละ 

๕๐ 

>รอ้ยละ ๕๐ สง่เสรมิ

การศกึษา 

 

ยทุธศาสตรท่ี์  3  การพฒันาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพฒันา         

 1.  เพิม่ศกัยภาพการผลติเกษตรกรรมหลกัและการสง่เสรมิเกษตร    

 2.  การสง่เสรมิอาชพีเพือ่เพิม่รายได ้

 

 

 
เป้าประสงค ์     

เชิงยทุธศาสตร ์

ตวัช้ีวดั/ค่า

เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ ์

พ.ศ.   

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.   

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

พ.ศ.            

๒๕๖5 

การพฒันาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ประชาชนมี

อาชพีและรายได้

เพิม่ขึน้ 

 

รอ้ยละครวัเรอืนทีม่ ี

รายไดเ้พิม่ขึน้ 

รอ้ยละ ๑ รอ้ยละ ๒ รอ้ยละ ๓ รอ้ยละ ๔ > รอ้ยละ ๔ สง่เสรมิการ

ประกอบ

อาชพีของ

ประชาชน 

๒. ประชาชนไดร้บั

การเพิม่ศกัยภาพ

ตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

 

จาํนวนโครงการ/

กจิกรรมการเพิม่

ศกัยภาพใหก้บั

ประชาชน 

๒  

โครงการ/

กจิกรรม 

๒ 

โครงการ/

กจิกรรม 

๒ 

โครงการ/

กจิกรรม 

๒ 

โครงการ/

กจิกรรม 

๒          

โครงการ/

กจิกรรม 

สง่เสรมิการ

ใชภ้มูปัิญญา

ทอ้งถิน่  และ

พฒันาฝีมอื

แรงงาน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาด้านศาสนา ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมิู

ปัญญาท้องถ่ิน           

  แนวทางการพฒันา        

  1.  การสง่เสรมิทาํนุบาํรุงพทุธศาสนา      

  2.  การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

  3.  การสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม อนัดงีามของคนในทอ้งถิน่ 
 

เป้าประสงค ์     

เชิงยทุธศาสตร ์

ตวัช้ีวดั/ค่า

เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ ์

พ.ศ.   

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.   

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

พ.ศ.            

๒๕๖5 

การพฒันาด้านศาสนา ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

๑. ประชาชนได้

รว่มทาํนุบาํรุงพุทธ

ศาสนา และ

วฒันธรรมประเพณี 

 

รอ้ยละผูเ้ขา้รว่ม

กจิกรรม 

รอ้ยละ ๒ รอ้ยละ ๓ รอ้ยละ ๔ รอ้ยละ ๕ รอ้ยละ ๕ สง่เสรมิการ

ประกอบ

อาชพีของ

ประชาชน 

 

ยทุธศาสตรท่ี์  5  การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม       
 แนวทางการพฒันา         

 1.  การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม    

 2.  การปรบัปรุงภมูทิศัน์แหล่งธรรมชาตเิพือ่การพกัผอ่นหยอ่นใจและการทอ่งเทีย่ว  

 3.  การสนบัสนุนงานดา้นการกฬีาและนนัทนาการ 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์     

เชิงยทุธศาสตร ์

ตวัช้ีวดั/ค่า

เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ ์

พ.ศ.   

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.   

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

พ.ศ.            

๒๕๖5 

การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม 

๑. ทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่ 

แวดลอ้มมคีวาม

อุดมสมบรูณ์  

จาํนวนกจิกรรมการ

สง่เสรมิอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

 ๒ 

โครงการ/

กจิกรรม 

๒ 

โครงการ/

กจิกรรม 

๒ 

โครงการ/

กจิกรรม 

๒ 

โครงการ/

กจิกรรม 

๒            

โครงการ/

กจิกรรม 

สง่เสรมิการรกัษา

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มให้

คงอยู ่และพฒันา

แหล่งท่องเทีย่ว 



32 
 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี์  6  การพฒันาการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย

  แนวทางการพฒันา        

  1.  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความสงบเรยีบร้อยและความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ         

   2.  การส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค สทิธเิสรภีาพของประชาชนใน

การพฒันาทอ้งถิน่  3.  การพฒันาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  

     4.  การสรา้งความเขม้แขง็แก่ชุมชน 
 

เป้าประสงค ์     

เชิงยทุธศาสตร ์

ตวัช้ีวดั/ค่า

เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ ์

พ.ศ.   

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.   

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

พ.ศ.            

๒๕๖5 

การพฒันาการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย 

๑. ประชาชน

ตาํบลอเีซมคีวาม

ความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิ  

รอ้ยละการจบักุม 

ผูก้ระทาํผดิในคดี

แต่ละกลุ่มที่

เกดิขึน้ 

ระดบั ๕ ระดบั ๕ ระดบั ๕ ระดบั ๕ ระดบั ๕ ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาเสพตดิ  ผู้

มอีทิธพิล 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  7  การพฒันาการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการ

ดาํเนินตามนโยบาย          
   แนวทางการพฒันา       

   1.  การพฒันางานบรหิารจดัการและการดาํเนินตามนโยบายรฐับาล 
เป้าประสงค ์     

เชิงยทุธศาสตร ์

ตวัช้ีวดั/ค่า

เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ ์

พ.ศ.   

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.   

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

พ.ศ.            

๒๕๖5 

การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินและการดาํเนินตามนโยบาย 

๑. ประชาชนมี

ความพงึพอใจใน

การรบับรกิารของ

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

รอ้ยละการ

ประเมนิความพงึ

พอใจ 

ระดบั ๖  ระดบั ๖  ระดบั ๖  ระดบั ๖     ระดบั ๖ จดัใหม้แีละ

บาํรุงรกัษาทางบก  

ทางน้ํา  และ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐานใหก้บั

ประชาชน 

 

 การวิเคราะหเ์พ่ือพฒันาท้องถ่ิน      
  การวิเคราะหก์รอบการจดัทาํยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ตารางแสดงการวิเคราะห ์SWOT สถานการณ์และแนวโน้มในการพฒันาท้องถ่ิน 
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จดุแขง็  (Strengths: S) 

1. พื้นที่การปกครองในเขตองค์การบรหิารส่วน

ตําบลอเีซมพีืน้ทีไ่ม่มาก ทําใหง้่ายแก่การบรหิาร

จดัการ                    

2. ราษฎรในชุมชนมกีารพึ่งพาอาศยั เกื้อกูลซึ่ง

กนัและกนั 

๓. ชุมชนมวีฒันธรรม ประเพณี วถิชีวีติ และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 

๔. พืน้ทีเ่ป็นทีร่าบลุ่ม มลีาํน้ําหว้ยทบัทนัไหลผา่น

ทํ า ใ ห้ มี ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

๕. มวีดัเป็นศนูยร์ว่มจติใจและการรว่มทาํกจิกรรม

ของประชาชน 

โอกาส   (Opportunities:  O) 

๑. พระราชบญัญตัิกําหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2542 กําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

มอีํานาจหน้าที ่ ในการจดัระบบบรกิารสาธารณะ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่

หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ส่งเสรมิและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

๒. รฐับาลมนีโยบายสนบัสนุนการกระจายอํานาจ

การบริหารให้ท้องถิ่นดําเนินการเอง ตามที่

กฎหมายและระเบยีบกาํหนด  

๓. รฐับาลสนับสนุนใหแ้ต่ละทอ้งถิน่มบีทบาทใน

การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  เผยแพร่  และถ่ายทอด

วฒันธรรม   ประเพณีและภูมปัิญญาทอ้งถิน่มาก

ขึน้ 

๔. รฐับาลมนีโยบายในการกระตุน้เศรษฐกจิทาํให้

เกดิการสรา้งงานในชุมชนมากขึน้ 

๕. พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 

2542  สนบัสนุนใหม้กีารจดัการศกึษาที่

จดุอ่อน  (Weaknesses:  W) 

๑. องค์การบริหารส่วนตําบลอีเซเป็นองค์กร

ขนาดเลก็  รายไดน้้อยงบประมาณมจีาํกดั 

๒. พนกังานและเจา้หน้าทีม่น้ีอยไมพ่อกบัปรมิาณ

งานและภาระหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 

๓. บุคลากรบางส่วนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ 

ในกฎระเบยีบ และขอ้ปฏบิตัติ่างๆ 

๔. เครื่องมอื และอุปกรณ์ ไม่พอกบัเจา้หน้าทีท่ํา

ใหก้ารปฏบิตังิานล่าชา้ 

๕. มกีารอพยพแรงงานไปทาํงานในต่างพืน้ที ่

๖ . ป ร ะ ช า ช น ไ ม่ ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร ดู แ ล  

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ปัญหาอปุสรรคหรือข้อจาํกดั (Threats :  T ) 

๑. ประชาชนถูกเอารดัเอาเปรยีบจากพอ่คา้/

นายทุน  ในการขายสนิคา้ทางการเกษตร 

๒. สภาวะการทางการเมอืงสง่ผลต่อการพฒันา

ทอ้งถิน่ 

๓. ชุมชนและประชาชนขาดการรว่มมอืในการ

พฒันาทอ้งถิน่ 

๔. ความทนัสมยัและคา่นิยมประชาชนเปลีย่นไป ทํ

ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ลมืรากฐานทางวฒันธรรมทีม่ี

อยู ่   และหนัไปนิยมวฒันธรรมการบรโิภคมากขึน้ 

๕. เกดิภยัธรรมชาตทิีรุ่นแรงและมคีวามถีเ่พิม่

มากขึน้ 

๖. มปัีญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิและเป็น

เสน้ทางลาํเลยีงยาเสพตดิสูภ่มูภิาคอื่น 
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สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนใน

ทอ้งถิน่อยา่งเทา่เทยีมและทัว่ถงึ 

๖. รฐับาลมนีโยบายและใหค้วามสาํคญัในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละ  

สิง่แวดลอ้ม 

๗. รฐับาลมนีโยบายสง่เสรมิและสนบัสนุน 

“โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราช

ดาํรสั ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ฯ 

๘. รฐับาลมนีโยบายใหค้วามสาํคญักบัการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

    

  

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้องปัจจัยและสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพฒันา 

 1.  การขาดขอ้มูลทีเ่ชื่อถอืไดใ้นการวางแผนจําเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อนํามาพจิารณา

กําหนดจุดมุ่งหมายและกจิการต่าง ๆ ที่จะดําเนินงาน  แต่ถ้าขณะที่มกีารวางแผนนัน้ กลุ่มทํางานได้

ขอ้มลูทีม่าจากแหล่งทีเ่ชือ่ถอืไมไ่ด ้ จะทาํใหก้ารวางแผนงานนัน้  เกดิการผดิพลาด  ฉะนัน้  ขอ้มลูนบัวา่

เป็นปัจจยัสาํคญัในการกาํหนดแผนงานเป็นอยา่งยิง่ 

 2. การวางแผนเป็นกระบวนการมองไปขา้งหน้า  ถ้าผู้บรหิารมแีนวโน้มที่จะทํางานในเชิงรบั

มากกว่าเชงิรุก  เขาจะไม่สามารถทําการวางแผนที่ดไีด้เลย  ฉะนัน้  ผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มี

ความคดิรเิริม่และเป็นคนทีม่คีวามกระตอืรอืรน้จะไดส้ามารถมองหามาตรการประเมนิและตดิตาม  แผน

ทีว่างไวอ้ยา่งเหมาะสมและเขา้ใจการดาํเนินงานตามแผนอยา่งถูกตอ้ง 

 3.  การวางแผนเป็นกระบวนการทีต่อ้งใชเ้วลาและสิน้เปลอืงค่าใชจ้่าย  การวางแผนอาจจะทาํให้

การปฏบิตักิารบางกรณีล่าชา้ไปได ้ แต่กเ็ป็นความจรงิวา่  ถา้เราไมใ่ชเ้วลาในการวางแผนอยา่งพอเพยีง

แลว้  แผนทีก่ําหนดขึน้อาจจะเป็นแผนทีใ่ชไ้ม่ได ้ จงึกล่าวไดว้่า  การวางแผนเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้วลา

และคา่ใชจ้า่ยในการ 

รวบรวมการวเิคราะห ์ สารสนเทศและการประเมนิทางเลอืกต่าง ๆ ดงันัน้  ถา้การเสยีเวลาสิน้เปลอืงแลว้  

ผลของแผนทีจ่ะออกมาดนีัน้  ยอ่มเป็นไปไมไ่ด ้

 4. การดําเนินการภายในองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการนํา

ความคดิรเิริม่และแนวความคดิใหม่ ๆ เขา้มาสู่องคก์าร  ฉะนัน้ผูว้างแผนจําเป็นต้องมกีารยดืหยุ่นการ

ดาํเนินการในบางกรณีบา้ง  ซึง่จะนําผลดมีาสูอ่งคก์าร 

 5. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่เป็นข้อจํากัดในการวางแผน  บางครัง้

เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ในองค์การธุรกจิต่าง ๆ ทัว่โลกเป็นผลกระทบต่อเน่ืองมาจากความผนัผวน

ทางเศรษฐกจิ  สงัคมและการเมอืง  ฉะนัน้ผูว้างแผนไม่สามารถยอมรบัเรื่องราวต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ 
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อาจจะนําไปสู่การต่อต้านจากกลุ่มคนงานและทศันคตเิช่นน้ีจะส่งผลต่อ กระบวนการวางแผนทีเ่กดิขึน้

ขาดประสทิธภิาพ 

    6. ประสทิธภิาพในการวางแผนอาจมขีอ้จํากดัมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

เพราะปัจจยัภายนอกบางอย่างยากแก่การทาํนายและคาดการณ์ เช่นการเกดิสงคราม การควบคุมของ

รฐับาล หรอืภยัธรรมชาตติ่าง ๆ  ซึง่สิง่เหล่าน้ีผูว้างแผนไมส่ามารถควบคุมไดก้อ็าจทาํใหก้ารดาํเนินงาน

ตามแผนประสบปัญหายุง่ยากได ้   
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     2.1.6 การวเิคราะหเ์พือ่พฒันาทอ้งถิน่ 

ยทุธศาสตรช์าติ  

20 ปี 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ  

ฉบบัท่ี 12 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

 

ยทุธศาสตร ์

ขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะ

เกษ 

ยทุธศาสตร ์

(ของ อปท.) 

โครงการเพ่ือการพฒันา

ท้องถ่ิน 

ตามแผน ดาํเนินการจริง 

ยุทธศาสตรด์า้นการ

สรา้งความสามารถใน

การแขง่ขนั 

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและ

ระบบโลจสิตกิส ์

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และยกระดบั

สนิคา้การเกษตร การคา้และการ

ท่องเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐานและแขง่ขนั

ได ้

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

การพฒันาดา้นโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 
308 8 

ดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน 

การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพ

ทุนมนุษยซ์ึง่กําหนดใหอ้งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ดาํเนินการใน

เรือ่งการพฒันาศกัยภาพคนใหม้ี

ทกัษะความรูแ้ละความสามารถใน

การดาํรงชวีติอยา่งมคีุณคา่ 

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชน และ

การทะนุบาํรุงศาสนา ศลิปะและ

วฒันธรรม 

การเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัทางสงัคม

และคุณภาพชวีติ 

การพฒันาดา้นสง่เสรมิ

คุณภาพชวีติ 
45 13 

ดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการ

แขง่ขนั 

การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ

และแขง่ขนัไดอ้ยา่งยัง่ยนืซึง่

กําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ดาํเนินการในเรือ่งการ

เสรมิสรา้งและพฒันาขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัของภาค

การผลติและบรกิาร 

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และยกระดบั

สนิคา้การเกษตร การคา้และการ

ท่องเทีย่ว ใหไ้ดม้าตรฐานและแขง่ขนั

ได ้

การยกระดบัเศรษฐกจิพึง่ตนเองและ

แขง่ขนัได◌้ 

การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ

ฐานรากตามแนวปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

36 - 

ดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน 

การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพ

ทุนมนุษย ์ซึง่กําหนดใหอ้งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ดาํเนินการใน

เรือ่งการปรบัเปลีย่น คา่นิยมคนไทย

ใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม มวีนิยั จติ

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชน และ

การทะนุบาํรุงศาสนา ศลิปะและ

วฒันธรรม 

การยกระดบัเศรษฐกจิพึง่ตนเองและ

แขง่ขนัได◌้ 

การพฒันาดา้นศาสนา 

ดา้นศลิปวฒันธรรม 

จารตีประเพณี และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน่ 

18 5 
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สาธารณะ และพฤตกิรรม ทีพ่งึ

ประสงค ์

ดา้นการสรา้งการ

เตบิโตบนคุณภาพ

ชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

เพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิความยัง่ยนื 

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

การพฒันาดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
57 4 

ดา้นการสรา้งโอกาส

ความเสมอภาคและ

เท่าเทยีมกนัทางสงัคม 

การเสรมิสรา้งความมัน่คงแหง่ชาติ

เพือ่การพฒันาประเทศสูค่วามมัง่คัง่

และยัง่ยนื 

รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และสรา้ง

สงัคมทีม่คีวามอยูเ่ยน็เป็นสขุ 

การเสรมิสรา้งความมัน่คงและความ

สงบเรยีบรอ้ย 

การพฒันาการจดั

ระเบยีบชุมชน/สงัคม 

และรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย 

36 3 

ดา้นการปรบัสมดุล

และพฒันาระบบการ

บรหิารจดัการภาครฐั 

การบรหิารจดัการในภาครฐัการ

ป้องกนัการทุจรติประพฤตมิชิอบ

และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย 

การบรหิารจดัการภาครฐัโดยยดึหลกั

ธรรมาภบิาล 

การเสรมิสรา้งความมัน่คงและความ

สงบเรยีบรอ้ย 

การพฒันาการบรหิาร

จดัการองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ และการ

ดาํเนินตาม 

28 9 

 รวม 528 42 

    

     1) โครงการเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ดาํเนินการจรงิตามยทุธศาสตรใ์นภาพรวมทีไ่ดก้ําหนดไว ้จาํนวน...42...โครงการ จากจาํนวนโครงการ

ทัง้หมด...528...โครงการ 

     2) โครงการเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่....528....โครงการ ดาํเนินการจรงิ....42....โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ...

7.95....ของจาํนวนโครงการทีป่รากฏตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
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  3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  3.1 วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 3 กนัยายน 2562 

   3.1.1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแผนงาน 

ยทุธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

หลกั 

ดาํเนินการจริง 

จาํนวน

โครงการ 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน โครงสรา้งพืน้ฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 

กองชา่ง 8 2,342,000 

การพฒันาดา้นสง่เสรมิคุณภาพชวีติ สง่เสรมิคุณภาพ

ชวีติ 

แผนงานงบกลาง สาํนกังานปลดั 3 5,670,900 

แผนงานการศกึษา กองการศกึษาฯ 3 1,884,000 

แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ กองสวสัดกิารสงัคม 4 80,000 

แผนงานสาธารณสขุ สาํนกังานปลดั,กองคลงั 3 83,650 

การพฒันาดา้นเศรษฐกจิฐานรากตามแนว

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ดา้นเศรษฐกจิฐาน

รากตามแนว

เศรษฐกจิพอเพยีง 

แผนงานการเกษตร สาํนกังานปลดั - - 

ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ศ า ส น า  ด้ า น

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน่ 

ดา้นศาสนา ดา้น

ศลิปวฒันธรรม 

จารตีประเพณี และ

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ 

กองการศกึษา 5 195,690 

การพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

การท่องเทีย่ว การ

กฬีาและ

นนัทนาการ 

แผนงานการเกษตร สาํนกังานปลดั 4 111,898 
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การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

การจดัระเบยีบ

ชุมชน/สงัคม และ

รกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย 

แผนงานการรกัษาความสงบ

ภายใน 

สาํนกังานปลดั 3 292,550 

การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ และการดาํเนินตาม 

การบรหิารจดัการ

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ และ

การดาํเนินตาม 

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป สาํนกังานปลดั 9 924,263.12 

รวม    42 11,584,951.12 

 
หมายเหตุ :  1.  ยทุธศาสตร ์ใหล้งยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 1 ยทุธศาสตร ์อาจจะมหีลายดา้น หลายแผนงาน กไ็ด ้และหน่วยงานรบัผดิชอบหลกั/หน่วยงานสนบัสนุน

มหีลาย 

   หน่วยงานตามความเป็นจรงิได ้  

  2.  ดา้น ใหล้งดา้น ตามรปูแบบและรายการจาํแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจา้ปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เชน่ ดา้นบรหิารทัว่ไป ดา้นบรกิาร

ชุมชน 

   และสงัคม เป็นตน้   

  3.  แผนงาน ใหล้งแผนงานตามรปูแบบและรายการจาํแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจา้ปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เชน่ แผนงานการศกึษา 

แผนงาน 

   สาธารณสขุ แผนงานสงัคมสงเคราะห ์เป็นตน้ 
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ส่วนท่ี 3  ผลการวิเคราะหก์ารติดตามและประเมินผล 

----------------- 

 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ์พ่ือความสอดคล้องแผนพฒันา

ท้องถ่ิน 

  1.1 สรปุคะแนนประเมินผลยทุธศาสตร ์

  ผลการใหค้ะแนนยทุธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ เป็นดงัน้ี 

ลาํดบั ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เตม็ 

1 ขอ้มูลสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่  

20 18.5 92.50 

2 การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ 15 14 93.33 

3 ยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย      65 60.5 93.08 

 3.1 ยทุธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ       10 9 90.00 

 3.2 ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั       10 9 90.00 

 3.3 ยทุธศาสตรจ์งัหวดั  10 9 90.00 

 3.4 วสิยัทศัน์       5 5 100 

 3.5 กลยทุธ ์       5 5 100 

 3.6 เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยทุธ ์      5 5 100 

 3.7 จุดยนืทางยทุธศาสตร ์      5 5 100 

 3.8 แผนงาน       5 4.5 90.00 

 3.9 ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม       5 4 80.00 

 3.10 ผลผลติ/โครงการ 5 5 100 

รวมคะแนน  100 93 93.00 

 

  พบว่าผลการให้คะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนตําบลอีเซ  ระดบั

คะแนน  93.00  คดิเป็นรอ้ยละ  93.00   
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  1.2 ข้อมลูสภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐาน 

  รายละเอยีดการใหค้ะแนนยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ ในแต่ละประเดน็เป็น

ดงัน้ี 

ลาํดบั ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เตม็ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

1 ข้ อ มู ล ส ภ า พ ทั ว่ ไ ป แ ล ะ ข้ อ มู ล

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลอีเซ 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 

ที่ตัง้ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล ลกัษณะ

ภูมปิระเทศ ลกัษณะภูมอิากาศ ลกัษณะ

ของดนิ  ลกัษณะของแหล่งน้ํา ลกัษณะ

ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ

ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ

เลอืกตัง้  ฯลฯ 

3 (3) 15  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ

ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ

เลือกตัง้  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล

เกี่ยวกบัจํานวนประชากร และช่วงอายุ

และจาํนวนประชากร ฯลฯ 

2 (2) 10  

1.3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัสภาพทางสงัคม เช่น 

การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      

ยาเสพตดิ การสงัคมสงเคราะห ์ฯลฯ  

2 (2) 10  

1.4 ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบบรกิารพื้นฐาน 

เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ

ประปา  โทรศพัท ์ฯลฯ 

2 (2) 10  

1.5 ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบเศรษฐกิจ เช่น 

การเกษตร การประมง การปศุสตัว์ การ

2 (1.5) 7.50  
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บรกิาร การท่องเทีย่ว อุตสาหกรรม การ

พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ

เ ศ ร ษ ฐกิ จ พอ เ พีย ง ท้ อ งถิ่ น  ( ด้ า น

การเกษตรและแหล่งน้ํา) 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรม  เช่น  การนับถือศาสนา 

ประเพณีและงานประจําปี ภูมิปัญญา

ทอ้งถิน่ ภาษาถิน่ สนิคา้พืน้เมอืงและของ

ทีร่ะลกึ ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 (2) 10  

 

 

 

 

 

ลาํดบั ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เตม็ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 1.7 ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาต ิ

เชน่ น้ํา ป่าไม ้ภเูขา คณุภาพของ 

ทรพัยากรธรรมชาต ิฯลฯ 

2 (2) 10  

1.8 การสํารวจและจดัเกบ็ขอ้มูลเพื่อการ

จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้

ขอ้มลู จปฐ. 

2 (1.5) 7.50  

1.9 การประชุมประชาคมทอ้งถิน่ รปูแบบ 

วิธีการ  และการดํา เนินการประชุม

ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ

ร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมตัดสินใจ ร่วม

ตรวจสอบ  ร่ วมรับประ โยช น์  ร่ วม

แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน

เรยีนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสําหรบัการพฒันา

ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ

บรหิารสว่นตาํบลอเีซ 

3 (2.5) 12.50  

รวม 20 (18.5) 92.50  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐานของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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  จากสรุปผลการประเมนิ การนําขอ้มลูจากการเกบ็ จปฐ. มาประกอบและวเิคราะหข์อ้มลูจะทาํ

ใหไ้ดข้อ้มลูทีส่มบรูณ์เพิม่ขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.3 การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ 

ลาํดบั ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เตม็ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

2 การ วิ เคราะห์สภาวการณ์และ

ศกัยภาพ 

15    

 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

จงัหวดั ยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิาร

ส่วนตําบลอีเซ นโยบายของผู้บริหาร

ท้องถิ่น  รวมถึงความเชื่อมโยงแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี  แผนพัฒนา

2 (2) 13.33  
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เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  และ 

Thailand 4.0  

2.2 การวเิคราะหก์ารใชผ้งัเมอืงรวมหรอื

ผงัเมอืงเฉพาะและการบงัคบัใช้ ผลของ

การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ

การพฒันาทอ้งถิน่ 

1 (1) 6.67  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน

แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ

ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วฒันธรรม 

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

2 (1.5) 10  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล

ด้านรายได้ครวัเรอืน การส่งเสรมิอาชพี 

กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา

อาชีพแล ะก ลุ่ ม ต่ า ง  ๆ  สภาพทา ง

เศรษฐกจิและความเป็นอยูท่ ัว่ไป เป็นตน้ 

2 (1.5) 10  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี

เขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 

กระบวนการหรือสิ่ งที่ เ กิดขึ้น  การ

ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ

พฒันา 

2 (2) 13.33  

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดั

บ 

ประเดน็พิจารณา คะแน

น 

เตม็ 

คะแน

น 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เตม็ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมนิ

สถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาส

การพฒันาในอนาคตของทอ้งถิน่ ดว้ยเทคนิค 

SWOT Analysis ที่ อ า จ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร

2 (2) 13.33  
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ดําเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-

Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 

และ T-Threat (อุปสรรค) 

2.7 สรุปประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ

ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนําเสนอ

ปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ

สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไข

ปัญหาหรือวิธีการแก้ไข ปัญหา การ

กาํหนดวตัถุประสงคเ์พือ่แกไ้ขปัญหา 

2 (2) 13.33  

2 . 8  ส รุ ป ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม

งบประมาณที่ได้ร ับ และการเบิกจ่าย

งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-

2562 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา 

ก า ร ตั ้ง ง บ ป ร ะ ม า ณ  ก า ร เ บิ ก จ่ า ย

งบประมาณ  การประเมินผลการนํา

แผนพัฒนาท้อ งถิ่น ไปปฏิบัติ ใน เชิง

ปรมิาณ และการประเมนิประสทิธผิลของ

แผนพฒันาทอ้งถิน่ในเชงิคุณภาพ 

2 (1) 6.67  

2.9 ผลที่ได้ร ับจากการดําเนินงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 เช่น ผลที่

ได้ร ับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุป

ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมาและ

แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-

2562 

1 (1) 6.67  

รวม 15 14 93.33  

  สรุปความเหน็และขอ้เสนอแนะในภาพรวมของการวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ 

 

  จากสรุปผลการประเมนิ ไดเ้หน็ถงึพฒันาการการรายงานการจาํแนกกจิกรรมตามยทุธศาสตร์

ต่างๆ ทาํใหม้องเหน็ภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ ทีจ่ะพฒันาตาํบลโดยมี

แผนพฒันาทอ้งถิน่เป็นกรอบในการดาํเนินงาน จงึควรสง่เสรมิสนบัสนุนใหเ้กดิพฒันาการนําเสนอใหร้อบ

ดา้นเพิม่ขึน้ไป 
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  1.4 ยทุธศาสตร ์

ลาํดบั ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เตม็ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

3 ยทุธศาสตร ์ 65    

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วน

ตาํบลอเีซ  

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

สิง่แวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา

การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ

บรหิารส่วนตําบลอเีซ และเชื่อมโยงหลกั

ประชารฐั              แผนยทุธศาสตรช์าต ิ

20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาต ิและ Thailand 4.0 

10 (9) 13.85  

3.2 ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

สิง่แวดล้อมของทอ้งถิน่ และยุทธศาสตร์

จงัหวดั และเชื่อมโยงหลกัประชารฐั แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  และ 

Thailand 4.0 

10 (9) 13.85  

3.3 ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ แผนการบรหิารราชการ

แผ่นดนิ นโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และ

นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และ Thailand 4.0 

10 (9) 13.85  

3.4 วสิยัทศัน์ 

วสิยัทศัน์ ซึง่มลีกัษณะแสดงสถานภาพที่

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซตอ้งการจะ

เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 

สอดคล้องกบัโอกาสและศกัยภาพที่เป็น

ลกัษณะเฉพาะขององค์การบรหิารส่วน

ตําบลอีเซ  และสัมพันธ์กับโครงการ

พฒันาทอ้งถิน่ 

5 (5) 7.69  
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ลาํดบั ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เตม็ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยทุธ ์

แสดงใหเ้หน็ช่องทาง วธิกีาร ภารกจิหรอื

สิ่ งที่ ต้ อ งทํ าตามอํ านาจห น้าที่ ข อ ง

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซทีจ่ะนําไปสู่

การบรรลุวสิยัทศัน์ หรอืแสดงให้เห็นถึง

ความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให้

บรรลุวสิยัทศัน์นัน้ 

5 (5) 7.69  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล

ยทุธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ์มี

ความสอดคลอ้งและสนับสนุนต่อกลยุทธ์

ที่จะเกิดขึ้น มุ่ งหมายสิ่งหนึ่ งสิ่งใดที่

ชดัเจน  

5 (5) 7.69  

3.7 จุดยนืทางยทุธศาสตร ์(Positioning) 

ความมุ่งมัน่อันแน่วแน่ในการวางแผน

พฒันาทอ้งถิน่ เพื่อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ ซึ่งเกิด

จากศกัยภาพของพื้นที่จรงิ ที่จะนําไปสู่

ผลสาํเรจ็ทางยทุธศาสตร ์

5 (5) 7.69  

3.8 แผนงาน 

แผนงานหรอืจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา

ในอนาคต กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด

เ รื่ อ งห นึ่ ง ห รือ แ ผ น ง าน ที่ เ กิ ด จ าก

เป้าประสงค์ ตัวชี้ว ัด ค่าเป้าหมาย กล

ยุ ท ธ์  จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ตําบลอีเซ ที่มคีวามชดัเจน นําไปสู่การ

จัด ทํ า โ ค ร ง ก า ร พัฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ใ น

5 (4.5) 6.92  
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แผนพฒันาทอ้งถิน่ โดยระบุแผนงานและ

ความเชือ่มโยงดงักล่าว 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เตม็ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน

ภาพรวมความเชื่ อมโยงองค์รวมที่

นําไปสู่การพฒันาท้องถิน่ที่เกดิผลผลติ/

โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนา

ภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันา

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การ

บรหิารสว่นตาํบลอเีซ 

5 (4) 6.15  

3.10 ผลผลติ/โครงการ ผลผลติ/โครงการ 

เป็นผลผลติทีเ่ป็นชุดหรอืเป็นโครงการที่

เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่ งอันเดียวกัน 

ลกัษณะเดยีวกนั เป็นตน้ เพือ่นําไปสู่การ

จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและ

ครบถว้น 

5 (5) 7.69  

รวม 65 60.5 93.08  

  สรุปความเหน็และขอ้เสนอแนะในภาพรวมของยทุธศาสตร ์
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  จากสรุปผลการประเมนิ ควรนําเสนอถงึความสอดคลอ้งของแผนพฒันาทอ้งถิน่ในระดบัต่างๆ 

เป็นแผนภมูทิีเ่ขา้ใจงา่ย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันา

ท้องถ่ิน 

  2.1 สรปุคะแนนประเมินผลโครงการ 

  ผลการใหค้ะแนนโครงการขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ เป็นดงัน้ี 

ลาํดบั ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เตม็ 

1 การสรปุสถานการณ์การพฒันา   10 9.6 96.00 

2 การประเมินผลการนําแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัใน  

เชิงปริมาณ  

10 10 100 

3 การประเมินผลการนําแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัใน  

เชิงคณุภาพ  

10 9.2 92.00 

4 แผนงานและยทุธศาสตรก์ารพฒันา   10 8 80.00 

5 โครงการพฒันา  ประกอบด้วย 60 57  
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 5.1 ความชดัเจนของชือ่โครงการ 5 5 100 

 5.2 กาํหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ 5 5 100 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามชดัเจนนําไปสูก่ารตัง้

งบประมาณไดถู้กตอ้ง  

5 4.5 90.00 

 5.4 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี  5 5 100 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ  

5 4 80.00 

 5.6 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0  5 5 100 

 5.7 โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรจ์งัหวดั  5 5 100 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสรมิสร้างให้

ประเทศชาตมิัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนืภายใตห้ลกัประชารฐั  

5 4.5 90.00 

 5.9 งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลติของ

โครงการ)   

5 4 80.00 

 5.10 มกีารประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวธิกีาร

งบประมาณ  

5 5 100 

 5.11 มกีารกาํหนดตวัชีว้ดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

และผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

5 5 100 

 5.12 ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 5 5 100 

รวมคะแนน  100 93.80 93.80 

 

  พบว่าสรุปคะแนนประเมนิผลโครงการขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ ในภาพรวมคะแนน  

93.80  คดิเป็นรอ้ยละ  93.80 

 

   

 

 

 

 

  2.2 การสรปุสถานการณ์การพฒันา 

  รายละเอยีดการใหค้ะแนนโครงการขององค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซในแต่ละประเดน็เป็น

ดงัน้ี 

ลาํดบั ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เตม็ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 
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1 การสรปุสถานการณ์การพฒันา 

เป็นการวเิคราะห์กรอบการจดัทํายุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ

วิ เคราะห์  SWOT Analysis/ Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand 

และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงทีม่ผีลต่อการพฒันา อย่างน้อย

ต้องประกอบดว้ยการวเิคราะห์ศกัยภาพด้าน

เศรษฐกจิ ดา้นสงัคม ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม) 

10 (9.6) 96  

รวม 10 9.6 96  

  สรุปความเหน็และขอ้เสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพฒันา 

  จากสรุปการดาํเนินงานวเิคราะหก์รอบการจดัทาํยทุธศาสตร ์คะแนนอยูต่ามเกณฑท์ีก่าํหนด 

 

  2.3 การประเมินผลการนําแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 

ลาํดบั ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เตม็ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนา

ท้องถ่ินไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 

2.1 การควบคุมที่มกีารใช้ตวัเลขต่าง ๆ 

เพื่อนํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 

การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งาน

ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนัน่เองว่าเป็นไป

ตามทีต่ัง้เป้าหมายเอาไวห้รอืไม่จาํนวนที่

ดํ า เนินการจริงตามที่ ได้กํ าหนดไว้

เท่าไหร่ จํานวนทีไ่ม่สามารถดําเนินการ

ได้มจีํานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้

ตามหลกัประสทิธภิาพ (Efficiency) ของ

การพฒันาทอ้งถิน่ตามอํานาจหน้าทีท่ีไ่ด้

กาํหนดไว ้

10  

 

(5) 

 

 

50 

 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 

(Impact) โครงการที่ดําเนินการใน  เชงิ

ปรมิาณ (Quantitative) 

 (5) 50  

รวม 10 (10) 100  
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  สรุปความเหน็และขอ้เสนอแนะในภาพรวมของการประเมนิผลการนําแผนพฒันาทอ้งถิน่  ไป

ปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ 

  จากสรุปการดาํเนินงานวเิคราะหก์รอบการจดัทาํยทุธศาสตร ์คะแนนอยูต่ามเกณฑท์ีก่าํหนด 

  2.4 การประเมินผลการนําแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบติัในเชิงคณุภาพ   

ลาํดบั ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เตม็ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนําแผนพฒันา

ท้องถ่ินไปปฏิบติัในเชิงคณุภาพ 

3 . 1  ก า รป ร ะ เมินปร ะสิท ธิผ ลของ

แผนพฒันาในเชงิคุณภาพคอืการนําเอา

เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ 

โค ร งการ  กิจกรรม  ง าน ต่ า ง  ๆ ที่

ดําเนินการในพื้นที่นัน้ ๆ  ตรงต่อความ

ตอ้งการของประชาชนหรอืไม่และเป็นไป

ตามอํานาจหน้าที่หรอืไม่ ประชาชนพงึ

พอใจหรอืไม่ สิง่ของ วสัดุ ครุภณัฑ์ การ

ดําเนินการต่าง ๆ  มสีภาพหรอืลกัษณะ

ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้

ตามวตัถุประสงค์หรอืไม่ ซึ่งเป็นไปตาม

หลกัประสทิธผิล (Effectiveness) ผลการ

ปฏิบตัิราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ

ตามที่ได้ร ับงบประมาณมาดําเนินการ 

รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่ วน

ราชการหรอืหน่วยงาน 

10  

 

(4.6) 

 

 

46 

 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 

(Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิง

คุณภาพ (Qualitative) 

 (4.6) 46  

รวม 10 9.2 92  

  สรุปความเหน็และขอ้เสนอแนะในภาพรวมของการประเมนิผลการนําแผนพฒันาทอ้งถิน่ ไป

ปฏบิตัใินเชงิคุณภาพ 

 

  จากสรุปการดาํเนินงานวเิคราะหก์รอบการจดัทาํยทุธศาสตร ์คะแนนอยูต่ามเกณฑท์ีก่าํหนด 
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  2.5  แผนงานและยทุธศาสตรก์ารพฒันา  

ลาํดบั ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เตม็ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

4 แ ผ น ง า น แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ก า ร

พฒันา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจาก

ด้ า น ต่ า ง  ๆ  มีค ว ามสอดคล้ อ งกับ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ในมติต่ิาง ๆ จนนําไปสู่การจดัทาํ

โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 

Analysis/ Demand ( Demand  

Analysis) /Global Demand/Trend หรือ

หลักการบูรณาการ ( Integration)  กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่

ตดิต่อกนั 

10  

(4) 

 

40 

 

4.2 วเิคราะหแ์ผนงาน งาน ทีเ่กดิจากดา้นต่าง 

ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ

พอเพียงท้องถิ่น       (ด้านการเกษตรและ

แหล่งน้ํา) (Local  Sufficiency  Economy  Plan 

: LSEP) 

 (4) 40  

รวม 10 8 80  

  สรุปความเหน็และขอ้เสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
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  จากสรุปการดาํเนินงานวเิคราะหก์รอบการจดัทาํยทุธศาสตร ์คะแนนอยูต่ามเกณฑท์ีก่าํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เตม็ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

5 โครงการพฒันา 60    

 5.1 ความชดัเจนของชือ่โครงการ 

เป็นโครงการที่มีวตัถุประสงค์สนองต่อ

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การ

บริหารส่วนตําบลอีเซและดําเนินการ

เพื่อใหก้ารพฒันาบรรลุตามวสิยัทศัน์ของ

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลอเีซทีก่ําหนดไว ้

ชื่อโครงการมคีวามชดัเจน มุ่งไปเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพฒันา

อะไรในอนาคต 

5 (5) 8.33  

5.2 กําหนดวตัถุประสงค์สอดคล้องกับ

โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) 

โครงการต้องกํ าหนดวัต ถุประสงค์

สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 

สอดคล้องกบัหลกัการและเหตุผล วธิกีาร

5 (5) 8.33  
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ดําเนินงานตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

มคีวามเป็นไปไดช้ดัเจน มลีกัษณะเฉพาะ

เจาะจง 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มี

ความชดัเจนนําไปสู่การตัง้งบประมาณ

ไดถู้กตอ้ง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น

ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง

ชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเท่าไร  

กลุ่มเป้าหมายคอือะไร มผีลผลติอย่างไร 

กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดําเนินงาน และ

ระยะเวลาดําเนินงานอธบิายใหช้ดัเจนว่า

โครงการนี้จะทําที่ไหน  เริ่มต้นในช่วง

เ ว ล า ใดและจบลง เมื่ อ ไ ร   ใ ค รคือ

ก ลุ่ม เ ป้ าหมายของ โครงการ  หาก

กลุ่มเป้าหมายมหีลายกลุ่ม ใหบ้อกชดัลง

ไปว่าใครคอืกลุ่มเป้าหมายหลกั ใครคอื

กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 (4.5) 7.50  

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เตม็ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมคีวามสอดคล้องกบัแผน

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

โครงการสอดคล้องกบั (1) ความมัน่คง 

(2) 

การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั (3) 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทยีมกนัทางสงัคม (5) การสรา้งการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

5 (5) 8.33  
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สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพือ่ใหเ้กดิความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มี

ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแหง่ชาต ิ

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ

พฒันา (3) ยดึวสิยัทศัน์ภายใตยุ้ทธศาสตร์

ชาต ิ20 ปี (4) ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศ

ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู่การ

ปฏบิตัใิหเ้กดิผลสมัฤทธิอ์ย่างจรงิจงัใน 5 ปี

ที่ต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธิท์ี่เป็นเป้าหมาย

ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพฒันา (1) 

การยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัและการ

หลุดพน้กบัดกัรายไดป้านกลางสู่รายได้สูง 

(2) การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยัและ

การปฏริูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวยัอย่าง

มคีุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลํ้าทาง

สงัคม (4)  การรองรบัการเชื่อมโยงภูมภิาค

และความเป็นเมือง (5) การสร้างความ

เจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่าง

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหาร

ราชการแผน่ดนิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

5 (4) 6.67  

 

 

 

 

ลาํดบั ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เตม็ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 5 .6  โครงการมีความสอดคล้องกับ 

Thailand 4.0 

โครงการมลีกัษณะหรอืสอดคลอ้งกบัการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 

5 (5) 8.33  
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Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจ

ที่ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม ทําน้อย ได้

มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลติสนิค้า 

โภคภณัฑ์ ไปสู่สนิค้าเชิงนวตักรรม (2) 

เปลี่ยนจากการขบัเคลื่อนประเทศด้วย

ภาคอุตสาหกรรม ไปสูก่ารขบัเคลื่อนดว้ย

เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ

นวตักรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาค

การผลติสนิค้า ไปสู่การเน้นภาคบรกิาร

มากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย

วทิยาการ ความคดิสรา้งสรรค ์นวตักรรม 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย

และพฒันา แล้วต่อยอดความได้เปรยีบ

เชิง เปรียบเทียบ เช่น  ด้าน เกษตร 

เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ  ส า ธ า ร ณ สุ ข 

วฒันธรรม ฯลฯ 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จงัหวดั 

โครงการพฒันาทอ้งถิน่มคีวามสอดคลอ้ง

กบัหว้งระยะเวลาของแผนพฒันาจงัหวดั

ทีไ่ดก้าํหนดขึน้ เพือ่ขบัเคลื่อนการพฒันา

ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ

พฒันาจงัหวดั ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด

ส่วนหนึ่ งออกจากกันได้ นอกจากนี้

โครงการพฒันาทอ้งถิน่ตอ้งเป็นโครงการ

เชื่ อมต่อหรือ เดินทางไปด้วยกันกับ

ยุทธศาสตร์จงัหวดัทีไ่ดก้ําหนดขึน้ที่เป็น

ปัจจุบนั 

5 (5) 8.33  
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ลาํดบั ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เตม็ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

หรอืการเสรมิสรา้งใหป้ระเทศชาตมิัน่คง 

มัง่คัง่ ยัง่ยนืภายใตห้ลกัประชารฐั 

เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พื้นฐาน

ความพอเพียงที่ประชาชนดําเนินการเอง

หรอืร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอด

และขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน

ต้องการเพื่ อให้ เกิดความยัง่ยืน ซึ่ งมี

ลกัษณะทีจ่ะใหท้อ้งถิน่มคีวามมัน่คง มัง่คัง่ 

ยัง่ยนื เป็นท้องถิ่นที่พฒันาแล้ว ด้วยการ

พฒันาตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และ

เศรษฐกจิพอเพยีงทอ้งถิน่ (ดา้นการเกษตร

และแหล่งน้ํา) (LSEP) 

5 (4.5) 7.50  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ

เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพฒันาจะตอ้งคาํนึงถงึ

หลกัสาํคญั 5 ประการในการจดัทาํโครงการ

ได้แก่ (1) ความประหยดั (Economy) (2) 

ความมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) (3) ความ

มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ

ยุ ติธรรม  (Equity) (5 )  ความโปร่ ง ใส 

(Transparency) 

5 (4) 6.67  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้อง

ตามหลกัวธิกีารงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนา

ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัโครงการถูกตอ้งตาม

หลกัวชิาการทางชา่ง หลกัของราคากลาง 

ราคากลางทอ้งถิน่ มคีวามโปร่งใสในการ

กําหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง

ประจกัษ์               มคีวามคลาดเคลื่อน

ไม่มากกว่าหรอืไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าของ

การนําไปตัง้งบประมาณรายจ่ายใน

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ

รายจ่ายพฒันาทีป่รากฏในรปูแบบอื่น ๆ 

5 (5) 8.33  
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ลาํดบั ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เตม็ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกําหนดตัวชี้ว ัด (KPI) และ

สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และผลที่คาด

วา่จะไดร้บั 

มีการกําหนดด ัชนีชี้ว ัดผลงาน  (Key 

Performance Indicator : KPI) ทีส่ามารถวดั

ไ ด้  (measurable) ใ ช ้บ อ ก

ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก

ปร ะส ิท ธ ิภ าพ (efficiency) ได้ เช่น การ

กําหนดความพงึพอใจ การกําหนดร้อยละ 

การกําหนดอนัเกดิจากผลของวตัถุประสงค์

ที่เกดิที่สิง่ที่ได้รบั           (การคาดการณ์ 

คาดวา่จะไดร้บั) 

5 (5) 8.33  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกบั

วตัถุประสงค ์

ผลทีไ่ดร้บัเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดจ้รงิจากการ

ดํา เนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ ง

สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ การ

ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ

วตัถุประสงค์หรอืมากกว่าวตัถุประสงค์ 

ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง 

( 1 )  มีค ว าม เ ป็ น ไป ได้ แ ล ะมีค ว าม

เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตาม

โครงการ (2) วดัและประเมินผลระดับ

ของความสาํเรจ็ได ้(3) ระบุสิง่ทีต่้องการ

ดํ า เ นิ น ง า น อ ย่ า ง ชั ด เ จ น แ ล ะ

เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ

ปฏบิตัไิด ้(4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคลอ้ง

กับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง

บอกเวลาได ้

5 (5) 8.33  

รวม 60 57 95.00  
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  สรุปความเหน็และขอ้เสนอแนะในภาพรวมของโครงการพฒันา 

 

  จากสรุปการดาํเนินงานตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ คะแนนอยู่

ตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

3. การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562) 

การประเมินความพึงพอใจ 

แบบสาํรวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการดาํเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  จาํนวนผู้

กรอกแบบสอบถาม จาํนวน  ๑๐๐  คน  คดิเป็นรอ้ยละของผูก้รอกแบบสอบถามไดด้งัน้ี 

สว่นที ่๑ ขอ้มลูทัว่ไป 

๑. เพศ  

เพศ จาํนวน คิดเป็นร้อยละ 

ชาย ๔๒ ๔๒.๐๐ 

หญงิ ๕๘ ๕๘.๐๐ 

 

๒. อาย ุ       

ช่วงอาย ุ จาํนวน คิดเป็นร้อยละ 

ตํ่ากวา่ ๒๐ ปี - ๐.๐๐ 

อาย ุ๒๐ – ๓๐ ปี ๙ ๙.๐๐ 

     อาย ุ๓๑ – ๔๐ ปี  ๑๕ ๑๕.๐๐ 

อาย ุ๔๑ – ๕๐ ปี ๓๘ ๓๘.๐๐ 

อาย ุ๕๑ – ๖๐ ปี ๒๑ ๒๑.๐๐ 

มากกวา่ ๖๐ ปี ๑๗ ๑๗.๐๐ 

 

๓. การศึกษา 

การศึกษา จาํนวน คิดเป็นร้อยละ 

ประถมศกึษา ๖๒ ๖๒.๐๐ 
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มธัยมศกึษาหรอืเทยีบเทา่ ๒๕ ๒๕.๐๐ 

อนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ ๑๐ ๑๐.๐๐ 

ปรญิญาตร ี ๓ ๓.๐๐ 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี - - 

อื่นๆ - - 

 

๔. อาชีพหลกั 

กลุ่มอาชีพ จาํนวน คิดเป็นร้อยละ 

รบัราชการ ๑ ๑.๐๐ 

เอกชน/รฐัวสิาหกจิ - - 

คา้ขาย-ธุรกจิสว่นตวั ๘ ๘.๐๐ 

รบัจา้ง ๑๔ ๑๔.๐๐ 

นกัเรยีน นกัศกึษา - - 

เกษตร ๗๗ ๗๗.๐๐ 

อื่นๆ ระบุ.......... - - 

๕. ความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ 

คะแนน) 

1.  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 8.16 

2. การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม 8.12 

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม 8.20 

4. มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหป้ระชาชนทราบ ๘.๐4 

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม ๗.92 

6. การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด ๘.24 

7. ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถิน่ 

8.36 

8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม  8.44 

ภาพรวม 8.15 

 

ผลการติดตามและประเมินผลจากแบบสาํรวจความพึงพอใจ 

  ความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลอเีซในภาพรวม ซึง่ได้

จากการใชแ้บบสอบถามความคดิเหน็จากกลุ่มเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  จํานวน  ๑๐๐  ชุด  พบว่ามคีวาม

พึง่พอใจประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม มากท่ีสดุร้อยละ ๘.๔๔ รองลงมา
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ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน่ ร้อยละ ๗.๙๖ และ

ความพงึพอใจรวม ร้อยละ ๘.๑๕ 

 

๖. ผลการดาํเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรท่ี์ ๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 

1.  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 8.44 

2. การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม 8.24 

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม 8.20 

4. มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหป้ระชาชนทราบ 8.12 

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม 8.16 

6. การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด 8.52 

7. ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถิน่ 

8.40 

8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม  8.36 

ภาพรวม 8.30 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

  ความพึงพอใจของประชาชนจากการดําเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยการใช้

แบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจ  โดยมคีะแนนความพงึพอใจด้านโครงสร้างพืน้ฐาน มคีะแนน

ความพงึพอใจภาพรวม ร้อยละ ๘.๓๐ และมขีอ้เสนอแนะอยากให้ดําเนินการโครงการใหต้รงกบั

ความตอ้งการของประชาชนและมมีาตรฐานในการดาํเนินงาน 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๒ ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 

1.  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 8.32 

2. การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม 8.20 

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม 8.12 

4. มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหป้ระชาชนทราบ 8.00 

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม ๗.96 

6. การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด 8.20 

7. ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถิน่ 

8.32 

8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม  8.08 
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ภาพรวม 8.15 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 

  ความพงึพอใจของประชาชนจากการดําเนินการดา้นการส่งเสรมิคุณภาพชวีติ โดยการ

ใชแ้บบสอบถามประเมนิความพงึพอใจ มคีะแนนความพงึพอใจด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต มี

คะแนนความพงึพอใจภาพรวม ร้อยละ ๘.๑๕  และมขีอ้เสนอแนะอยากใหส้ง่เสรมิกจิกรรมการออก

กาํลงักาย  

 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ ด้านการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 

1.  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 8.16 

2. การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม 8.12 

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม ๘.๐8 

4. มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหป้ระชาชนทราบ ๘.๐4 

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม ๗.88 

6. การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด 8.16 

7. ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถิน่ 

8.08 

8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม  8.00 

ภาพรวม 8.06 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 

  ความพงึพอใจของประชาชนจากการดําเนินการดา้นการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากตาม

แนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยการใช้แบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจ ด้านการพฒันา

เศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง มคีะแนนความพงึพอใจภาพรวม ร้อยละ 

๘.๐๖  

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพฒันาศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 

1.  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอโครงการ/กจิกรรม ๗.96 
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2. การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม ๗.92 

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม ๗.๘8 

4. มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหป้ระชาชนทราบ 8.04 

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม ๗.96 

6. การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด 8.04 

7. ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถิน่ 

7.96 

8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม  8.08 

ภาพรวม ๗.98 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 

  ความพงึพอใจของประชาชนจากการดําเนินการดา้นการพฒันาศาสนา ศลิปวฒันธรรม 

จารตีประเพณี และภูมปัิญญาท้องถิน่ โดยการใช้แบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจ ด้านการ

พฒันาศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมิูปัญญาท้องถ่ิน มคีะแนนความพงึพอใจ

ภาพรวม ร้อยละ ๗.๙๘ 

  

ยทุธศาสตรท่ี์ ๕ ด้านการพฒันาส่ิงแวดล้อม การท่องเท่ียว การกีฬา และนันทนาการ 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 

1.  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 8.16 

2. การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม 8.04 

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม ๗.96 

4. มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหป้ระชาชนทราบ 8.04 

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม ๗.92 

6. การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด 8.04 

7. ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถิน่ 

๗.92 

8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม  8.00 

ภาพรวม 8.01 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 

  ความพึงพอใจของประชาชนจากการดําเนินการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การ

ท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ โดยการใช้แบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจ ด้านการ

พฒันาส่ิงแวดล้อม การท่องเท่ียว การกีฬา และนันทนาการ มคีะแนนความพงึพอใจภาพรวม 

ร้อยละ ๘.๐๑  
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ยทุธศาสตรท่ี์ ๖ ด้านการพฒันาการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 

1.  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 8.24 

2. การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม 8.16 

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม 8.04 

4. มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหป้ระชาชนทราบ 8.04 

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม ๗.92 

6. การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด 8.04 

7. ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถิน่ 

๗.96 

8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม  8.08 

ภาพรวม ๘.๐๖ 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 

  ความพงึพอใจของประชาชนจากการดําเนินการด้านการพฒันาการจดัระเบยีบชุมชน/

สงัคม และรกัษาความสงบเรยีบร้อย โดยการใช้แบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจ ด้านการ

พฒันาการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย มคีะแนนความพงึพอใจ

ภาพรวม ร้อยละ ๘.๐๖ 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๗ ด้านการพฒันาการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 

1.  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอโครงการ/กจิกรรม ๘.36 

2. การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม ๘.24 

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม ๘.๑๖ 

4. มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหป้ระชาชนทราบ ๘.28 

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม 8.04 

6. การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด 8.16 

7. ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถิน่ 

8.04 
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8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม  ๘.24 

ภาพรวม ๘.19 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 

 ความพงึพอใจของประชาชนจากการดําเนินการดา้นการพฒันาการบรหิารจดัการองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยการใช้แบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจ ด้านการพฒันาการบริหารจดัการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน มคีะแนนความพงึพอใจภาพรวม ร้อยละ ๘.๑๙ 
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6. สรปุผลการวิเคราะหก์ารติดตามและประเมินผล 

  6.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  

   การดําเนินงานตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ ปีงบประมาณ 2562 มจีํานวนโครงการตามแผน

ทัง้สิ้น 528 โครงการ สามารถดําเนินการได้ จํานวน 42 โครงการ โดยด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

ดําเนินการไดม้ากสุด จํานวน 13 โครงการ รองลงมาการพฒันาบรหิารจดัการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จาํนวน ๙ โครงการ และดา้นเศรษฐกจิฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไมไ่ดด้าํเนินการ   

  6.2 คณุภาพ (Quality)  

    การพฒันาตําบลอีเซโดยใช้แผนพฒันาท้องถิ่นเป็นกรอบในการพฒันาด้านต่างๆ นัน้

คณะผูบ้รหิารไดม้องเหน็ถงึปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชน และไดนํ้าปัญหาความเดอืนรอ้นจากการ

ประชาคมในระดบัหมูบ่า้น ระดบัตาํบล มาเป็นโครงการ/กจิกรรมตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ ซึง่การดาํเนินการ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงแม้จะดําเนินการได้เพียง ร้อยละ 7.95 แต่ในด้านคุณภาพจะเห็นได้ว่า

แผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ ตอบสนองในดา้นของโอกาสทีจ่ะไดร้บังบประมาณ

จากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย จากกรมชลประทาน 

จากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ ซึง่ทีม่าของการใชง้บประมาณจะตอ้งมทีีม่าจาก

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ซึง่มาจากปัญหาความเดอืนรอ้นของประชาชนนัน้เอง 

  6.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  

   ปีงบประมาณ 2562 มกีารใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพฒันาท้องสิ้น 11,584,951.12 

บาท โดยดา้นการพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวีติมากสุด จํานวน 7,718,550 บาท รองลงมาการพฒันาด้าน

โครงสรา้งพืน้ฐาน จํานวน 2,342,000 บาท และดา้นการพฒันาด้านสิง่แวดลอ้ม การท่องเทีย่ว การกฬีา

และนนัทนาการน้อยทีส่ดุ จาํนวน 111,898 บาท  

  6.4 เวลา (Time)  

    การดําเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2562 สามารถดําเนินการได้ตามทีก่ําหนดไว้

ตามแผนการดาํเนินงาน 2562 มเีฉพาะโครงการทีไ่มม่คีวามจาํเป็นจงึไดด้าํเนินการโอนงบประมาณเพือ่ไป

ดาํเนินโครงการอื่นทีม่คีวามจาํเป็นกวา่ ซึง่เทยีบตามโครงการทีก่ําหนดตามขอ้บญัญตั ิทัง้สิน้ 63 โครงการ 

ดาํเนินการได ้จาํนวน 42 โครงการ 

  6.4 การได้รบัประโยชน์ 

    ตามพระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 และพ.ร.บ.กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตําบลมอีํานาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบ

การบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ของตนเอง ซึ่งองคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ 

ไดด้ําเนินการพฒันาตําบลอเีซในดา้นต่างๆ ตามอํานาจหน้าที ่เช่น การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน การ

สง่เสรมิอาชพีใหก้บัประชาชน การดแูลและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย เป็นตน้ ตามโครงการทีไ่ดด้าํเนินการ

ทัง้สิน้ จาํนวน 42 โครงการ 

  6.5 การวดัผล 



68 
 

 

    การวดัผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ไดก้ําหนดไวต้ามตวัชี้วดัของแต่ละโครงการ และจากการ

ใหค้ะแนนของคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผน ตามแบบฟอรม์การตดิตามประเมนิผล จะเหน็ว่า

นะดบัคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด และการตดิตามประเมนิความพงึพอใจการดําเนินการขององค์การ

บรหิารสว่นตาํบลอเีซ อยูใ่นระดบัดมีาก คะแนน 8.15 (จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

  6.6 ผลกระทบ (Impact) 

    ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดใ้นอนาคตของตาํบลอเีซ เน่ืองจากองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล

อเีซ เป็นองคก์รทีม่ทีรพัยากรค่อนขา้งทีจ่ะจํากดั ทัง้ดา้นบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมอืเครื่องใช ้แต่

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ทีไ่มอ้าจคาดการณ์ได ้คอื การเกดิภยัธรรมชาต ิไมว่า่จะเป็นอคัคภียั ภยัแลง้ ปัญหาน้ําทว่ม 

พายุฝนฟ้าคะนอง ซึ่งจากสถิติเกิดในพื้นที่ทุกปี นําความเสยีหายแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก แต่ด้วย

ข้อจํากัดด้านต่างๆ จึงไม่สามารถดําเนินการแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างทันท่วงที และจะยงัเกิด

ผลกระทบไดใ้นอนาคต  
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1. สรปุผลการพฒันาท้องถ่ินในภาพรวม 

1.1 สรปุการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 

    ผลจากากรดาํเนินโครงการกจิกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณรายจา่ย พ.ศ. 2562 พบวา่ มี

การนําแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ ไปปฏบิตัจิํานวน 42 

โครงการ (คดิเป็นรอ้ยละ 7.95 ของปี 2562 และคดิเป็นรอ้ยละ 1.59 ของ 5 ปี) มกีารใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ

สําหรบัการดําเนินโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ ทัง้สิน้ 11,584,951.12 บาท (คดิเป็น 3.24 ของปี 2562 และ

คดิเป็นรอ้ยละ 0.65 ของ 5 ปี) แยกเป็น  

  จาํนวนโครงการตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

ยทุธศาสตร ์ จาํนวนโครงการตาม

แผนพฒันา 

การดาํเนินงาน ร้อยละของโครงการท่ี

ปฏิบติัจริง 

ปี 2562   5 ปี ได้ดาํเนินการ    ไม่ได้

ดาํเนินการ 

  ปี 2562     5 ปี 

เสรจ็

แล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการ 

    รวม 

1.การพฒันาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

308 1,540 8 - 8 300 1.51 0.30 

2.การพฒันาดา้น

สง่เสรมิคุณภาพชวีติ 

45 225 13 - 13 32 2.46 0.49 

3.การพฒันาดา้น

เศรษฐกจิฐานรากตาม

แนวปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

36 180 - - - 36 - - 

4.การพฒันาดา้น

ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 

18 90 5 - 5 13 0.94 0.19 

ส่วนท่ี  4  สรปุผล ข้อสงัเกตและ
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จารตีประเพณี และภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่ 

5.การพฒันาดา้น

สิง่แวดลอ้ม การ

ทอ่งเทีย่ว การกฬีาและ

นนัทนาการ 

57 285 4 - 4 53 0.76 0.15 

6.การพฒันาการจดั

ระเบยีบชุมชน/สงัคม 

และรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย 

36 180 3 - 3 33 0.56 0.11 

7.การพฒันาบรหิาร

จดัการองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

28 140 9 - 9 19 1.70 0.34 

รวม 528 2,640 42 - 42 486 7.95 1.59 

    ระดบัความสาํเรจ็ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 

2565) 

จาํนวนโครงการ ตามแผน ปี 2562    จาํนวนโครงการท่ีนํามาจดัทาํ  

ข้อบญัญติังบประมาณ ปี 2562 

              คิดเป็นร้อยละ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 

     จาํนวน  308  โครงการ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 

     จาํนวน  45  โครงการ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 

     จาํนวน  36  โครงการ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 

     จาํนวน  18  โครงการ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 

     จาํนวน  57  โครงการ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6 

     จาํนวน  36  โครงการ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 7 

     จาํนวน  28  โครงการ 

 

               11 โครงการ 

 

                15 โครงการ 

 

                 5 โครงการ 

 

                 6 โครงการ 

 

                 8 โครงการ 

 

                 9 โครงการ 

 

                 9 โครงการ 

 

                 2.08 

 

                 2.84 

 

                 0.95 

 

                 1.14 

 

                 1.52 

  

                 1.70 

 

                 1.70 

     รวม  528  โครงการ                63 โครงการ                 11.93 
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  คดิเป็นร้อยละในการนําโครงการตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มาจดัทํา

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

1. โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  

2. โครงการตามแผนพฒันาท้องถิ่นที่นํามาจดัทําข้อบญัญัติงบประมารรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํนวน 63 โครงการ 

 

คิดเป็นร้อยละ     =    63 x 100   =  11.93 

                                528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.2  สรปุการติดตามและประเมินผลเชิงคณุภาพ 

1) ผลการปฏิบติังานตามแผนพฒันา 

  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ ประกอบดว้ย

ยุทธศาสตร์การพฒันา 7 ด้าน ได้แก่ การพฒันาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพ

ชีวิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาด้านศาสนา 

ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ การพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม การท่องเทีย่ว การกฬีา

และนันทนาการ การพฒันาการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การพฒันาบรหิาร

จดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ องค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ ได้มกีารดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่

และตามนโยบายตลอดถงึการดําเนินงานตามแผนการพฒันาทีม่กีารประกาศใช ้ส่งผลใหก้ารปฏบิตัขิอง

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสามารถตอบสนองภารกจิในดา้นต่าง ๆ และเกดิการพฒันาทอ้งถิน่ในระดบัหน่ึง 

โดยสามารถใหบ้รกิารประชาชนในพืน้ทีไ่ดเ้ป็นอย่างดมีปีระสทิธภิาพ เกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั 

และเกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน การนํายุทธศาสตรก์ารพฒันาทีร่ะบุในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 

2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ ไปสูก่ารปฏบิตั ิพบว่า สามารถนําโครงการ/กจิกรรมไปปฏบิตัไิด ้

42 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 7.95 ของปี 2562 (จากจาํนวน 528 โครงการ) และคดิเป็นรอ้ยละ 1.59 ของ 5 
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ปี (จากจาํนวน 2,640 โครงการ) มกีารใชง้บประมาณไป ทัง้สิน้ 11,584,951.12 บาท (คดิเป็น 3.24 ของปี 

2562 และคดิเป็นรอ้ยละ 0.65 ของ 5 ปี) ซึง่ผลการปฏบิตังิานแยกตามยทุธศาสตร ์ดงัน้ี 

การนํายุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิไปสู่การปฏบิตั ิทําให้สามารถแก้ไขปัญหา

ความเดอืดรอ้นในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบลอี

เซ เช่น เสน้ทางคมนาคม ระบบระบายน้ํา ไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปาในเขตองค์การบรหิารส่วน

ตาํบล ไดใ้นระดบัหน่ึง  

การนํายุทธศาสตร์การพฒันาสงัคม การศกึษาและวฒันธรรม ไปสู่การปฏบิตัิเป็นการ

พฒันาทีมุ่่งเน้นส่งเสรมิคุณภาพชวีติของประชาชนใหด้ยีิง่ขึน้ ทัง้น้ีส่งผลใหป้ระชาชนเขตองคก์ารบรหิาร

ส่วนตําบลอเีซมคีุณภาพชวีติทีด่ ีไดร้บับรกิารดา้นการศกึษา การส่งเสรมิสุขภาพอนามยั การส่งเสรมิการ

กฬีา และดา้นอื่นๆ ทีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐาน 

การนํายุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไปสู่ปฏบิตั ิทําให้

สามารถแก้ไขปัญหาดา้นสิง่แวดล้อมได้ในระดบัหน่ึง โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกบัภาวะโลกรอ้น ที่มอีย่าง

ต่อเน่ือง ซึง่จาํเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ขอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

การนํายทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นความมัน่คงและความสงบเรยีบรอ้ย ไปสูก่ารปฏบิตั ิทาํ

ใหส้ามารถแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนในด้านภยัธรรมชาต ิและสาธารณภยัต่าง ๆ ทําให้ประชาชนใน

หมูบ่า้น/ชุมชนอยูก่นัอยา่งมคีวามสขุ มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ไดใ้นระดบัหน่ึง 

การนํายุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการที่ด ีไปสู่การปฏบิตั ิส่งผลใหร้ะบบ

การบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนตําบล สามารถอํานวยความสะดวกและใหบ้รกิารประชาชนได้มี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

2) ผลการสาํรวจความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานตามแผนพฒันาขององค์การ

บริหารส่วนอีเซ 

ในการติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วน

ตําบลอเีซจากจะมกีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานตามแผนพฒันาแลว้ยงัไดม้กีารสาํรวจระดบั

ความพงึพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบรหิารส่วนตําบลอีเซอีกด้วย ซึ่งสามารถสรุปผลการ

สาํรวจ ดงัน้ี 

ผลการสาํรวจระดบัความพึงพอใจในภาพรวม 

การสํารวจระดบัความพงึพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วน

ตําบลอเีซในภาพรวมครัง้น้ี ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในเขตพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วน

ตําบลอเีซ ตําบลอเีซ อําเภอโพธิศ์รสีุวรรณ จงัหวดัศรสีะเกษ ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 120 คน ปรากฏ

ว่าไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืทัง้สิน้ 100 ฉบบั คดิเป็น 83.33% โดยจาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

และอาชพี 

จากการสํารวจระดบัความพงึพอใจในภาพรวม พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม

ส่วนมากเป็นชาย จํานวน 11คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.38 รองลงมาเป็นหญงิ จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

47.61(จากจ านวน 21 คน) ส่วนใหญ่มอีายุ 41 – 50 ปี จํานวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 รองลงมามี
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อายุ 51 – 60 ปี จํานวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.00 และน้อยทีสุ่ดคอื มอีายุ 20 – 30 ปี จํานวน 9 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 9.00 ส่วนมากสําเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษา จํานวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.00 

รองลงมามธัยมศกึษา มจีาํนวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 และน้อยทีสุ่ดระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 3.00 อาชีพส่วนมากประกอบอาชีพการเกษตร จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 

รองลงมามอีาชพีรบัจา้ง จํานวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.00 และน้อยทีสุ่ด มอีาชพีรบัราชการ จํานวน 1 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 

จากการสํารวจระดบัความพงึพอใจครัง้น้ี ทําให้ทราบว่าประชาชนในเขตพื้นที่องค์การ

บรหิารส่วนตําบลอเีซมคีวามพงึพอใจต่อการดาํเนินงานตามแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลอเีซ 

คะแนนในภาพรวมเฉลีย่ 8.15 คะแนน เตม็ 10 คะแนน แสดงใหเ้หน็ว่าการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิาร

สว่นตําบลอเีซ มกีารดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนดมกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลู

ขา่วสารและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ต่อการดาํเนินงาน การดาํเนินดว้ยความโปร่งใส ผล

การดาํเนินงานนําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิน่ มกีารรายงานผลการดาํเนินงานสาธารณะ 

ประชาชนไดร้บัประโยชน์จากการดําเนินงาน เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมเพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหา

และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนผลการสาํรวจระดบัความพงึพอใจในแต่ละยุทธศาสตร ์การ

สํารวจระดบัความพงึพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบรหิารส่วนตําบลอีเซในแต่ละ

ยุทธศาสตร ์ครัง้น้ี ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ 

อําเภอโพธิศ์รสีุวรรณ จงัหวดัศรสีะเกษ ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 120 คน ปรากฏว่าไดร้บัแบบสอบถาม

กลบัคนืทัง้สิน้ 100 ฉบบั คดิเป็น 83.33 % โดยระดบัความพงึพอใจในแต่ละยุทธศาสตรส์ามารถสรุปผลได ้

ดงัน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน จากการสาํรวจ พบว่า ระดบัความพงึ

พอใจ ของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบรหิารส่วนตําบลอีเซ ต่อการดําเนินงานตามแผนพฒันาของ

องค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ โดยรวมคะแนนเฉล่ีย 8.30 คะแนน เตม็ 10 คะแนน  เมื่อพจิารณาเป็น

รายขอ้ พบวา่ อนัดบัแรกคอื การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ําหนด รองลงมาคอืการเปิดโอกาสให้

ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และมกีารรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/

กจิกรรมคะแนนน้อยทีส่ดุ  

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาดา้นการส่งเสรมิคุณภาพชวีติ จากการสํารวจ พบว่า ระดบั

ความพงึพอใจ ของประชาชนในเขตพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตําบลอเีซ ต่อการดาํเนินงานตามแผนพฒันา

ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ โดยรวมคะแนนเฉล่ีย 8.15 คะแนน เตม็ 10 คะแนน เมือ่พจิารณาเป็น

รายขอ้ พบว่า อนัดบัแรกคอื การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรมและผล

การดําเนินโครงการ/กจิกรรม รองลงมาคอืนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน่ และการเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรมน้อยทีส่ดุ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาด้านเศรษฐกจิฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

จากการสํารวจ พบว่า ระดบัความพงึพอใจ ของประชาชนในเขตพื้นทีอ่งค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ ต่อ

การดําเนินงานตามแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ โดยรวมคะแนนเฉล่ีย 8.06 คะแนน 
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เตม็ 10 คะแนน เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อนัดบัแรกคอื การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมใน

การเสนอโครงการ/กิจกรรมและการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด และการเปิดโอกาสให้

ประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรมน้อยทีส่ดุ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาศาสนา ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

จากการสํารวจ พบว่า ระดบัความพงึพอใจ ของประชาชนในเขตพื้นทีอ่งค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ ต่อ

การดําเนินงานตามแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ โดยรวมคะแนนเฉล่ีย 7.98 คะแนน 

เตม็ 10 คะแนน เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อนัดบัแรกคอื ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดําเนิน

โครงการ/กจิกรรม รองลงมาการดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด และการเปิดโอกาสใหป้ระชาชน

แสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรมน้อยทีส่ดุ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันาสิง่แวดล้อม การท่องเทีย่ว การกฬีา และนันทนาการ จาก

การสํารวจ พบว่า ระดบัความพงึพอใจ ของประชาชนในเขตพื้นทีอ่งค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ ต่อการ

ดําเนินงานตามแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ โดยรวมคะแนนเฉล่ีย 8.01 คะแนน เตม็ 

10 คะแนน เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อนัดบัแรกคอื การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการ

เสนอโครงการ/กิจกรรมรองลงมาการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด และการเปิดโอกาสให้

ประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรมน้อยทีส่ดุ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การพฒันาการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

จากการสํารวจ พบว่า ระดบัความพงึพอใจ ของประชาชนในเขตพื้นทีอ่งค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ ต่อ

การดําเนินงานตามแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ โดยรวมคะแนนเฉล่ีย 8.06 คะแนน 

เตม็ 10 คะแนน เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อนัดบัแรกคอื การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมใน

การเสนอโครงการ/กจิกรรม รองลงมาการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม และ

การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรมน้อยทีส่ดุ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพฒันาการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการ

สํารวจ พบว่า ระดบัความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ ต่อการ

ดําเนินงานตามแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ โดยรวมคะแนนเฉล่ีย 8.19 คะแนน เตม็ 

10 คะแนน เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อนัดบัแรกคอื การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการ

เสนอโครงการ/กจิกรรม รองลงมามกีารรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ให้ประชาชน

ทราบ และผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิน่น้อยทีส่ดุ 

 

2. ข้อสงัเกตการติดตามและประเมินผล 

2.1 ข้อสงัเกตการปฏิบติังานตามแผนพฒันา 

1) การนํากจิกรรม/โครงการ จากแผนพฒันาสู่การจดัทําขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

ประจํา ปี ยงัไม่ครอบคลุมสงัเกตได้จากผลการปฏบิตังิานตามแผน ซึ่งกจิกรรม/โครงการปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มโีครงการในแผน 528 โครงการ แต่สามารถดาํเนินการไดเ้พยีง 42 โครงการ 

2) การดาํเนินกจิกรรม/โครงการ สว่นใหญ่จะทาํในชว่งไตรมาสสดุทา้ย  
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2.2 ข้อสงัเกตการสาํรวจความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานตามแผนพฒันา 

1) ในการตอบแบบสอบถามมบีางสว่นทีไ่ดข้อ้มลูไมค่รบถว้น 

2) การแจกแบบสอบถามยงัไมค่รอบคลุมทุกสาขาอาชพี 

 

3. ข้อจาํกดัในการติดตามและประเมินผล 

1) โครงการ/กจิกรรมทีก่าํหนดไวใ้นแผนพฒันาในแต่ละดา้นมจีาํนวนมาก โดยไมค่าํนึงถงึ

ศกัยภาพและรายได้ของท้องถิ่นและเงนิงบประมาณที่จะใช้ในการพฒันาและปัญหาความต้องการของ

ประชาชนมมีากแต่ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซจงึไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

2) การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีที่วางไว้และด้วย

ข้อจํากัดของงบประมาณทําให้ไม่สามารถนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ 

ความสาํเรจ็ของโครงการจงึเกดิขึน้น้อย 

3) การจดัสรรงบประมาณจากรฐับาลมจีํานวนจํากดัและล่าชา้ทําใหเ้ป็นขอ้จํากดัในการ

ดาํเนินกจิกรรม การพฒันาหมูบ่า้น/ชุมชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

4) ประชาชนในตาํบลขาดความเขา้ใจในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่  

5) ความไม่พรอ้มขององคก์รในการปฏบิตังิานในหลาย ๆ ดา้น เช่น การถ่ายโอนภารกจิ

ต่าง ๆ บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ 

 

4. ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล 

1) ให ้อบต. ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารการดาํเนินงานของ อบต.ใหม้ากขึน้ 

2) ให้หาแนวทางประชาสมัพนัธ์โครงการ ให้ราษฎรทราบ โดย ส.อบต. หมู่บ้านนัน้ ๆ 

ตอ้งแจง้ใหป้ระชาชนทราบเพือ่ใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มมากขึน้ หรอืแจง้ใหป้ระชาชนในการประชุมหมูบ่า้น 

3) การแจง้ขา่วสารของ อบต. ผา่นทางหอกระจายขา่วหมูบ่า้นยงัน้อยเกนิไป 

4) การรายงานผลการดําเนินงาน โครงการต่าง ๆ ของ อบต. น้อยมาก ควรทําให้

ประชาชนรบัรูม้ากขึน้ เพือ่การมสีว่นรว่มและโปรง่ใส 

5) ควรปรบัปรุงการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิน่ใหม้คีวามเหมาะสม โดยคํานึงถงึศกัยภาพ 

งบประมาณของทอ้งถิน่เองพืน้ที ่และประชาชน โครงการทีบ่รรจุไวใ้นแผนต้องมคีวามเหมาะสม มคีวาม

เป็นไปได ้และสามารถดําเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายเพื่อใหก้ารดําเนินพฒันาเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายทีว่างไวอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

6) ควรมกีารตดิตามผลการดําเนินงานตามโครงการที่องค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซได้

อุดหนุนงบประมาณหมวดเงนิอุดหนุน 

7) ควรมกีารประสานงานและบรูณาการรว่มกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนโดยเฉพาะโครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลใหป้ระสานขอรบัการสนับสนุน

งบประมาณ จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีเ่ขามศีกัยภาพกวา่ 
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8) เอกสารรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาประจําปี 2562 นอกจากเสนอ

สภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลรบัทราบละประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนั และมกีารแจกใหก้อง/งาน

ต่างๆรบัทราบผลการดาํเนินงานในภาพรวมของกอง/งานเพื่อจะไดนํ้าไปปรบัปรุงพฒันาใหด้ขีึน้หรอืรกัษา

มาตรฐานทีด่อียูแ่ลว้ใหด้ตี่อไป 

 

 

 

ภาคผนวก 
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  คาํสัง่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ 

       ท่ี 420/25๖2                                                                                              เรื่อง  

แต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ 
 เพื่อปฏบิตัติามระเบยีบระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจดัทําแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่  พ.ศ.  2548  ขอ้  28  จงึแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การ

บรหิารสว่นตาํบล อเีซ  ประกอบดว้ย 

  1.  นายวรีะศกัดิ ์ ภาษ ี  ตาํแหน่ง  ประธานสภา อบต.อเีซ   

  2.  นายยิง่ยง  หวานสบั  ตาํแหน่ง  สมาชกิ อบต.     

  3.  นางนฎัฐา  ชยัแสง  ตาํแหน่ง  สมาชกิ อบต.      

  4.  นางคาํ  บุตรหมืน่  ตาํแหน่ง  ผูแ้ทนประชาคม      

  4.  นายสมปอง  พงษาปาน ตาํแหน่ง  ผูแ้ทนประชาคม      

  6.  นายพรีชยั  วงษ์เลศิ  ตาํแหน่ง  ผูแ้ทนภาคราชการ    

  7.  นางสงัวาล  สตีะรสิ ุ  ตาํแหน่ง  ผูแ้ทนภาคราชการ    

  8.  นายสมาน  อุตม ี  ตาํแหน่ง  ผูท้รงคุณวุฒ ิ     

  9.  นายเบา้  อนนัตศลิป์  ตาํแหน่ง  ผูท้รงคุณวุฒ ิ     

  10.  นางสาวพยอม  จาํปาขดี ตาํแหน่ง  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล   

  11.  นายอมร  ศรสีวสัดิ ์  ตาํแหน่ง  ผอ.กองสวสัดกิารฯ   
 

 ใหค้ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่  มอีาํนาจหน้าที ่ ดงัน้ี 

  (1)  กาํหนดแนวทาง  วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
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  (2)  ดาํเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

  (3)  รายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อ

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพื่อใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอต่อสภาทอ้งถิน่  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่  พรอ้ม

ทัง้ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิ

หา้วนันับแต่วนัรายงานผลและเสนอความเหน็ดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสบิวนั  โดยอยา่งน้อยปีละสองครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี 

   (4)  แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทาํงานเพือ่ชว่ยปฏบิตังิานตามทีเ่หน็สมควร 
 

ทัง้น้ี  ตัง้แต่วนัที ่ 1  มกราคม  พ.ศ.  25๖3  เป็นตน้ไป 

             สัง่  ณ  วนัที ่    19      ธนัวาคม  พ.ศ.  25๖2 

      (ลงชือ่)  

                  (นายสวุรรณ  โสดา) 

                  นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ 

 


